Додаток 1.3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту
реєстраційних послуг
Запорізької міської ради
21.01.2021 № 12-р
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
та/або центру надання адміністративних послуг
1. Місцезнаходження

вул. Жуковського, 36, м. Запоріжжя, 69063

2. Інформація щодо режиму
роботи

понеділок – 08:00-17:00, вівторок – 08:00-17:00,
середа – 08:00-17:00, четвер – 08:00-17:00,
п’ятниця – 08:00-15:45.
Субота, неділя – вихідний.
Перерва – 12:00-12:45

3. Телефон/факс
(довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт

тел.: 764-87-70; 764-87-75
веб-сайт : http://drpzmr.gov.ua
e-mail: reception.drp@zp.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 грудня
2015
року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»,
постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року
№
1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно»

6. Акти центральних органів
виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада
2016 року № 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 листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для отримання
адміністративної послуги

Заява заявника до центру надання адміністративних послуг

2
Вичерпний перелік
8. документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги

1. Для державної реєстрації обтяження речового права на
нерухоме майно подаються:
заява про державну реєстрацію обтяження речового права на
нерухоме майно.
Під час формування та реєстрації заяви державний
реєстратор встановлює особу заявника.
Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина
України або за іншим документом, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України, передбаченим Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус».
Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються
за паспортним документом іноземця.
У разі подачі документів на державну реєстрацію
уповноваженою на те особою встановлюється обсяг
повноважень такої особи на підставі документа, що
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що
підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є
документ, що підтверджує повноваження законного
представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або
відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про
особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи.
Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до
законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного
реєстру довіреностей;
документи, що підтверджують сплату адміністративного
збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати
адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень»);
оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації,
передбачені статтею 27 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та
Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (зі змінами).
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається в
разі:
1) відсутності документа, що підтверджує оплату
адміністративних послуг, або внесення відповідної плати не в
повному обсязі;
2) невстановлення особи заявника чи обсягу його
повноважень на подання відповідної заяви;
3) відсутності в Державному земельному кадастрі відомостей
про земельну ділянку (у разі державної реєстрації прав на
земельну ділянку).
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме
майно проводиться на підставі :
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1) судового рішення щодо набуття, зміни або припинення
обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало
законної сили;
2) рішення державного виконавця, приватного виконавця
щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
3) визначеного законодавством документа, на якому
нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо
відчуження нерухомого майна;
4) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення
об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
5) договору, укладеного в порядку, визначеному законом,
яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме
майно, чи його дубліката;
6) закону, яким встановлено заборону користування та/або
розпорядження нерухомим майном;
7) інших актів органів державної влади та посадових осіб
згідно із законом.
У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення
реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у
справах державних органів, органів місцевого самоврядування,
що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені
такими органами відповідно до законодавства.
У випадках, передбачених Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2015 року № 1127, додатково подаються
інші документи.
9. Спосіб подання
документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником
особисто або уповноваженою ним особою до центру надання
адміністративних послуг.
2. В електронній формі документи подаються через портал
електронних сервісів у разі:
державної реєстрації обтяження — за заявою органу
державної влади, його посадової особи, якими встановлено,
змінено або припинено.
Заява та документи, необхідні для державної реєстрації прав,
в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням
заявником власного електронного цифрового підпису
обтяження

10. Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків,
передбачених статтею 34 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
За державну реєстрацію обтяжень - 0,05 розміру мінімальної
заробітної плати.
Адміністративний
збір
справляється у відповідному
розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленому законом на 1 січня календарного року, в
якому подаються відповідні документи для проведення
державної реєстрації прав, та округляється до найближчих 10
гривень.
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Адміністративний збір справляється за одну надану послугу
у сфері державної реєстрації прав.
У разі відмови у проведенні реєстраційних дій
адміністративний збір не повертається.
У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.
Реквізити рахунку сплати адміністративного збору
«Адміністративний збір за державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Отримувач: ГУК у Зап.обл/ТГ м.Запоріжжя/22012600
Номер рахунку (ІВAN): UA048999980314020530000008479
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37941997
Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.)
Призначення платежу: *40302133/07; адреса об’єкта: вул.
Жуковського, буд.36, м. Запоріжжя (або кадастровий номер
земельної ділянки 2310100000:01:002:0003); адміністративний
збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
Звільняються від сплати адміністративного збору під час
проведення державної реєстрації речових прав:
1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної
реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення
державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим
Законом;
2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, які
постійно
проживають до відселення чи самостійного переселення або
постійно працюють на території зон відчуження, безумовного
(обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за
умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або
відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не
менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного
відселення - не менше трьох років;
4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і
проживають або постійно проживають на території зони
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні
не менше чотирьох років;
5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи
з числа учасників антитерористичної операції, учасників
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано
статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника
бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку
особи;
6) особи з інвалідністю I та II груп;
7) Національний банк України;
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8)органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради,
виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної
реєстрації прав.
11. Строк надання
адміністративної послуги

Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної
заяви в Державному реєстрі прав.
Строк проведення державної реєстрації права власності
обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному
реєстрі прав.
У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав
інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно
строк державної реєстрації прав обраховується з дня прийняття
державним реєстратором рішення про державну реєстрацію
прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви,
зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

12. Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих для
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації обтяження
речового права на нерухоме майно не в повному обсязі,
передбаченому законодавством;
2) неподання заявником чи неотримання державним
реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, відомостей
реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в
електронній формі чи документів із паперових носіїв
інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права
до 1 січня 2013 року;
3) направлення запиту до суду про отримання копії рішення
суду

13. Перелік підстав для
відмови у державній
реєстрації

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній
реєстрації відповідно до цього Закону;
2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною
особою;
3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим
цим Законом;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття,
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх
обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими та вже
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх
обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме
майно;
7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо
попереднього правонабувача подано після державної реєстрації
права власності на таке майно за новим правонабувачем;
8) після завершення строку, встановленого частиною третьою
статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були
підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду
заяви про державну реєстрацію прав;
9) документи подано до неналежного суб’єкта державної
реєстрації прав, нотаріуса;
10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в
електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством
не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
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11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких
заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у
Державному реєстрі прав;
12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію
права власності щодо майна, що відповідно до поданих для
такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент
проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру
боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про
стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних
платежів понад три місяці.
Рішення про відмову у державній реєстрації обтяження
повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали
підставою для його прийняття
14. Результат надання
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та отримання витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
проведену державну реєстрацію обтяження речового права в
паперовій формі (за бажанням заявника);
рішення про відмову у державній реєстрації обтяження
речового права на нерухоме майно

15. Способи отримання
відповіді (результату)

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до
центру надання адміністративних послуг або у електронному
вигляді відповідно до законодавства у сфері електронних
документів та електронного документообігу, а також
електронного цифрового підпису.
(Після запровадження сервісу результати надання
адміністративної послуги у сфері державної реєстрації
оприлюднюються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до неї
заявника з метою її перегляду.)
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
за бажанням заявника може бути отриманий у паперовій формі.
Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації
обтяжень речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника
може бути отримане у паперовій формі

