
Інформаційна картка адміністративної послуги № 080 (12.26) 

 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку 

із зміною ідентифікаційних даних суб'єкта права, визначення часток у праві спільної 

власності чи їх зміни, зміни суб'єкта управління об'єктами державної власності, 

відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних 

характеристик 

Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг  
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Славутицької міської ради 

 

1 Місцезнаходження  07101, Київська область, м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2  

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок  з 10.00 до 19.00 годин 

Вівторок     з 10.00 до 18.00 годин 

Середа        з 10.00 до 18.00 годин 

Четвер        з 10.00 до 19.00 годин  

П’ятниця    з 09.00 до 17.00 годин  

Субота        з 10.00 до 15.00 годин 

Неділя        вихідний 

Без перерви 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт  

телефон (04579) 30011 

uap@slav.gov.ua   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року 

№553); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№1127 «Порядок доступу до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно» 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016 

№3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та 

рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 21.11.2016 за № 1504/29634 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Звернення фізичної особи, яка має намір внести зміни до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

mailto:uap@slav.gov.ua


майно у зв’язку із зміною ідентифікаційних даних суб'єкта 

права, визначення часток у праві спільної власності чи їх 

зміни, зміни суб'єкта управління об'єктами державної 

власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому 

числі зміни його технічних характеристик, або 

уповноваженої нею особи  (далі – заявник) 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали 

документів, необхідних для проведення таких дій, 

подаються заявником у паперовій формі. 

     Державна реєстрація прав проводиться за заявою 

заявника особисто (або уповноваженою особою) у 

паперовій формі  шляхом звернення до суб’єкта державної 

реєстрації прав. 

     Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв 

державний реєстратор, уповноважена особа встановлює 

особу заявника на підставі передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» документа, 

що посвідчує таку особу. 

      Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина 

України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в 

Україні, національний, дипломатичний чи службовий 

паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу 

іноземця. 

      У разі вилучення у громадянина України паспорта 

громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для 

виїзду за кордон на постійне проживання документом, що 

посвідчує особу громадянина України, є паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про 

постійне проживання за кордоном. 

      Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-

річного віку, є свідоцтво про народження. 

      У разі коли заявником є іноземець, документом, що 

посвідчує особу такого заявника, є національний, 

дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший 

документ, що посвідчує особу іноземця. 

      Документом, що посвідчує посадову особу державного 

органу або органу місцевого самоврядування, є службове 

посвідчення. 

      У разі подання заяви уповноваженою на те особою 

уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав 

перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що 

підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.  

      Разом із заявою заявник подає оригінали документів, 

необхідних для державної реєстрації внесення змін, та 

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору 

за державну реєстрацію внесення змін. 

      У разі коли оригінали документів, необхідних для 

державної реєстрації внесення змін, відповідно до 

законодавства залишаються у справах державних органів, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17


органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник 

подає копії документів, оформлені такими органами 

відповідно до законодавства. 

Документи, що є підставою для внесення зміни 

відомостей.            

9 Спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

1. У паперовій формі документи подаються заявником 

особисто (або уповноваженою особою). 

2. В електронній формі документи подаються через 

портал електронних сервісів. 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

     Адміністративна послуга надається платно. 

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у 

тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з 

вини заявника, справляється адміністративний збір у 

розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

Внесення змін до записів Державного реєстру прав 

здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого 

дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному 

реєстрі прав. 

12 Перелік підстав для 

зупинення розгляду 

документів, поданих для 

державної реєстрації 

    Розгляд заяви про державну реєстрацію внесення змін 

може бути зупинено державним реєстратором виключно у 

таких випадках: 

1) подання документів для державної реєстрації прав не в 

повному обсязі, передбаченому законодавством; 

2) неподання заявником чи неотримання державним 

реєстратором у порядку, визначеному законодавством, 

інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові 

права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої 

інформації є необхідною для державної реєстрації прав. 

    Якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту 

отримання рішення щодо зупинення розгляду заяви 

виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у 

відповідному рішенні, а також у разі коли державним 

реєстратором протягом 30 робочих днів з моменту 

прийняття відповідного рішення на запит отримано 

документи та/або інформацію, необхідні для державної 

реєстрації прав, розгляд заяви відновлюється на підставі 

рішення державного реєстратора щодо відновлення 

розгляду заяви. 

У разі невиконання заявником зазначених у рішенні 

вимог або неотримання на запит документів та/або 

інформації, необхідних для державної реєстрації прав, у 

визначений строк, державний реєстратор приймає рішення 

щодо відмови в державній реєстрації прав. 

13 Перелік підстав для 

відмови у державній 

реєстрації 

   Державний реєстратор приймає рішення щодо відмови у 

внесенні змін до записів Державного реєстру прав 

виключно за наявності таких підстав: 

- у разі внесення змін до записів Державного реєстру прав: 

органом державної реєстрації прав або нотаріусом, до якого 



звернувся заявник, не проводилась державна реєстрація прав 

на відповідний об'єкт нерухомого майна; 

- подані документи не відповідають вимогам, встановленим 

законом та іншими нормативно-правовими актами; 

- відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже 

внесені; 

- із заявою звернулась неналежна особа; 

- відсутній запис, щодо якого подано заяву; 

- документи подані не в повному обсязі. 

14 Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг з Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав 

15 Способи отримання 

відповіді (результату) 

 У такий самий спосіб, у який подано документи 

 

 

 

 


