
 

     Додаток № 86 

  до рішення виконавчого комітету 
                      Хмільницької міської ради  №360_ 

        « 21 » жовтня    2020 р.   

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

на видачу дублікату свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні від земельної ділянки, у разі 

пошкодження оригіналу документа, виправлення відомостей, внесених до свідоцтв на право власності помилково 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Виконавчий комітет 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. 1. Заява на видачу дублікату свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні 

від земельної ділянки, у разі пошкодження оригіналу документа, виправлення відомостей, внесених 

до свідоцтв на право власності помилково 
- копія паспорту всіх повнолітніх членів сім’ї та ідентифікаційного коду (для фізичних 

осіб) або витяг з реєстру про реєстрацію (при наявності); 

- копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна; 
- оригінал свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна; 

- довідка з КП "ВООБТІ" про підтвердження факту належності заявникам об’єкта 

нерухомого майна на праві приватної власності. 

3.  Оплата Безоплатно 

4. Результат надання послуги Свідоцтво про право власності на житло з внесеними змінами 

5.  Строк надання послуги 1 місяць (та враховуючи строк на проведення найближчого засідання виконавчого комітету 

Хмільницької міської ради). 

6. Спосіб отримання відповіді 
(результату) 

1. Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням особи).  

7. Акти законодавства щодо 

надання послуги 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про приватизацію 

державного житлового фонду»; Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків»; Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 16.12.2009 № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 

(будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян»; Рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради від 23.05.2020 №207 «Про затвердження Порядку видачі 

дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні від земельної 

ділянки, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа та виправлення відомостей, 
внесених до свідоцтв на право власності помилково». 

 

 
 

Керуючий справами виконкому міської ради                                              С.П. Маташ 

 

 

mailto:admincentr_hm@ukr.net
http://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/BTI

