
 
                                                                                                  Додаток № 15 

  до рішення виконавчого комітету 
                      Хмільницької міської ради  №360 

          « 21 » жовтня  2020 р.   
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 (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 взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подаються: заява про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна. 

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. 

3.  Оплата Адміністративна послуга надається безоплатно 
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 взятті на облік безхазяйного нерухомого майна 

5.  Строк надання послуги Надається у день подання заяви 
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 отримане 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 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 
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