
 
                                                                                                     Додаток № 10 

  до рішення виконавчого комітету 
                      Хмільницької міської ради  №360 

« 21 » жовтня  2020 р.   
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

 (назва адміністративної послуги)   
Реєстраційний відділ Хмільницької міської ради Вінницької області 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

1. 
 

Інформація про ЦНАП     Центр надання адміністративних послуг  у м. Хмільнику 
 
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник,  Вінницької області,  22000. 
Тел./факс: (04338) 2-20-85 
Веб-сайт:  http://ekhmilnyk.gov.ua 
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net 
Режим роботи:  
Понеділок, вівторок, середа,  п’ятниця з 08.30 по 15.30 
четвер з 08.30 по 20.00. 
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні. 

2. Перелік документів, необхідних 
для надання послуги, та вимоги 
до них 
 
 

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно подаються: заява про державну 
реєстрацію права власності на нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує 
та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) 
проставляє власний підпис). 

Під час формування та реєстрації заяви адміністратор 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 подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа 

перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти 
від імені іншої особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на 
підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів; 

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»); 

державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної 
реєстрації, передбачених 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). 
У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», 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), додатково 
подаються інші документи 

3.  Оплата Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, передбачених статтею 34 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
Розрахунковий рахунок № UA418999980314090530000002858 
ЄДРПОУ 37730494 
Казначейство України(ел. адм. подат.)  Одержувач: УК у Хмільн.р/отг м.Хмільник/22012600 
Код платежу 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

Примітка: 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 в 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) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким 
надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи 
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 

mailto:admincentr_hm@ukr.net


6) інваліди I та II груп;  
7) Національний банк України;  
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 
 

4. Результат надання послуги Внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій чи електронній формі; рішення про 
відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для винесення 
відповідного рішення 

5.  Строк надання послуги Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, 
що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. 
Інші скорочені строки надання адміністративної послуги: робочі дні; 1 робочий день; 2 години 

6. Спосіб отримання відповіді 
(результату) 

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 речових прав та їх обтяжень за бажанням 
заявника може бути отриманий у паперовій формі 

7. Акти законодавства щодо 
надання послуги 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 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»; Наказ 
Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, 
пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 
окупованій території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за 
№ 468/28598; 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 

                                                                                                  
 
 
 
Керуючий справами виконкому міської ради                                              С.П. Маташ 
 
 
 
 
 


