
Додаток № 14 
  до рішення виконавчого комітету 

                      Хмільницької міської ради  №360 
        « 21 » жовтня  2020 р.   

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав 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 
 
 

1. Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 
-  формується уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг; 
- подається в електронній формі через веб-портал Мін’юсту. 
2. Документ, що посвідчує особу: 
- паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, 
дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. 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 подання заяви уповноваженою на те особою – документ, що підтверджує її повноваження діяти 
від імені іншої особи. 
3. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, крім випадків передбачених Законом. 

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 UA238999980333299300041002858 
ЄДРПОУ 37730494 
Казначейство України(ел. адм. подат.)  Одержувач: УК у Хмільн.р/отг м.Хмільник/22012700 
Код платежу 22012700 Надання інформації з державного реєстру прав 
 

4. Результат надання послуги Інформація з Державного реєстру прав надається в електронній формі (шляхом розміщення на веб-
порталі Мін’юсту або шляхом здійснення користувачем пошуку  відомостей про зареєстровані речові 
права на нерухоме майно та їх обтяження) та в паперовій формі (за бажанням заявника). 

5.  Строк надання послуги Надання інформації з Державного реєстру прав, проводиться в день реєстрації відповідної заяви в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  

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. 
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника 
може бути отримана 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» 

 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому міської ради                                              С.П. Маташ 
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