
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
04-01 - Д  ержавна реєстрація права власності на нерухоме майно  

(назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль на
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4 5

1. Інформування  про  види
послуг,  порядок  заповнення  заяви,
перелік документів тощо.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент
звернення
заявника

2. Прийняття  заяви  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент 
звернення
заявника

3.  Прийняття  документів,  що
подаються  разом  із  заявою  про
державну  реєстрацію прав,
виготовлення їх електронних  копій
шляхом сканування (у разі подання
документів у  паперовій  формі)  та
розміщення  їх у  Державному
реєстрі речових  прав  на  нерухоме
майно.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент 
звернення
заявника

4.  Встановлення  черговості розгляду
заяв про державну  реєстрацію прав,
що надійшли на розгляд

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Проводиться  у
строк,  що  не
перевищує
п’яти  робочих
днів  з  дня
реєстрації
відповідної
заяви  в
Державному
реєстрі  прав
або у строк два
робочі  дні,  у
строк 2 години,
в  залежності
від  розміру
сплаченого
адміністративн
ого збору.

5.Опрацювання заяви про державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень,  а
також документів, необхідних для її

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету

В порядку
черговості

надходження.



проведення  та  оформлення
результату надання адміністративної
послуги, зокрема:

Воскресенської селищної
ради

Строк не має
перевищувати 5
робочих днів з
дня реєстрації

відповідної
заяви у

Державному
реєстрі прав.

5.1  розгляд  заяви  про  державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  та
документів,  необхідних  для  її
проведення,  та  у  разі  необхідності
прийняття  рішення  про  зупинення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме  майно,  про  відновлення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, про
залишення  заяви  про  державну
реєстрацію без розгляду у зв’язку з її
відкликанням,  про  відмову  в
задоволенні  заяви  про  відкликання
заяви про державну реєстрацію, про
зупинення  державної  реєстрації
прав,  про  відмову  у  зупиненні
державної  реєстрації  прав,  про
відновлення  державної  реєстрації
прав;

Державний
реєстратор 

5.2 прийняття рішення про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень або
про відмову у державній реєстрації
прав та їх обтяжень.

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В  порядку
черговості
надходження.
Строк  не  має
перевищувати  5
робочих  днів,  з
дня  реєстрації
відповідної
заяви  у
Державному
реєстрі прав.

6. Відкриття (закриття) розділу  в
Державному реєстрі прав

та/або внесення до
Державного реєстру прав відомостей
про речові права на нерухоме
майно та їх обтяження,про об’єкти
та суб’єктів цих прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

 
В

В день
прийняття

рішення про
державну

реєстрацію 
речових 
прав та їх
обтяжень
(або про

відмову в
ній)

7. Формування витягу з
Державного реєстру прав для
подальшого використання заявником

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету

Воскресенської
селищної ради

 
В

У строк, з
урахуванням

якого
сплачено

адміністрати
вний збір за

державну
реєстрацію

речових
прав

8.  Видача/отримання  документів  за Державний Відділ «Центр надання  Устрок, з 



результатом розгляду заяви.

Забороняється  видавати  заявнику
документи  за  результатом  розгляду
заяв  у  сфері  державної  реєстрації
прав  у  строки,  менші,  ніж  ті,  з
урахуванням  яких  сплачено
адміністративний  збір  за  державну
реєстрацію  прав  відповідно  до
частин  першої  та  другої  статті  34
Закону  України  «Про  державну
реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від
01.07.2004 року № 1952-ІV

реєстратор адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В урахуванням 
якого 
сплачено 
адміністратив
ний збір за 
державну 
реєстрацію 
прав

 Рішення,  дії  або  бездіяльність  державного реєстратора,  суб’єкта  державної  реєстрації  прав  можуть
бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

                                                                                    

                                                                                    

 Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

04-02 - Д  ержавна реєстрація   іншого речового   права на нерухоме майно  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль на
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія 
(В, У,
П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4 5

1. Інформування  про  види
послуг,  порядок  заповнення  заяви,
перелік документів тощо.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент
звернення
заявника

2. Прийняття  заяви  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень,  а  також  документів,
необхідних  для  її  проведення,  та
реєстрація  у  базі  даних  про
реєстрацію  заяв  і  запитів
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент
звернення
заявника

3. Виготовлення  електронних
копій  шляхом  сканування  поданих
документів та розміщення їх у базі
даних про реєстрацію заяв і запитів
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент
звернення
заявника

4. Опрацювання  заяви  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень,  а  також  документів,
необхідних  для  її  проведення  та
оформлення  результату  надання
адміністративної послуги, зокрема:

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Проводиться у
строк, що не

перевищує п’яти
робочих днів з дня

реєстрації
відповідної заяви в

Державному
реєстрі прав або у
строк два робочі

дні, у строк 2
години, в

залежності від
розміру сплаченого
адміністративного

збору.
5.1  Розгляд  заяви  про  державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  та
документів,  необхідних  для  її
проведення  та  у  разі  необхідності
прийняття  рішення  про  зупинення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме  майно,  про  відновлення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, про

В



залишення  заяви  про  державну
реєстрацію без розгляду у зв’язку з її
відкликанням,  про  відмову  в
задоволенні  заяви  про  відкликання
заяви про державну реєстрацію, про
зупинення  державної  реєстрації
прав,  про  відмову  у  зупиненні
державної  реєстрації  прав,  про
відновлення  державної  реєстрації
прав;
5.2  Прийняття  рішення  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень  або  про  відмову  у
державній  реєстрації  прав  та  їх
обтяжень.

В

6. Відкриття розділу в Державному
реєстрі  прав  та/або  внесення  до
відкритого розділу або спеціального
розділу  Державного  реєстру  прав
відповідних  відомостей  про  речові
права  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяження, про об’єкти та суб’єктів
цих прав.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Проводиться у
строк, що не

перевищує п’яти
робочих днів з дня

реєстрації
відповідної заяви в

Державному
реєстрі прав або у
строк два робочі

дні, у строк 2
години, в

залежності від
розміру сплаченого
адміністративного

збору.
7.Формування витягу з Державного
реєстру  прав  про  проведену
державну  реєстрацію  прав  для
подальшого  використання
заявником.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Проводиться у
строк, що не

перевищує п’яти
робочих днів з дня

реєстрації
відповідної заяви в

Державному реєстрі
прав або у строк два
робочі дні, у строк 2
години, в залежності

від розміру
сплаченого

адміністративного
збору.

8.  Видача/отримання  документів  за
результатом розгляду заяви.
Забороняється  видавати  заявнику
документи  за  результатом розгляду
заяв  у  сфері  державної  реєстрації
прав  у  строки,  менші,  ніж  ті,  з
урахуванням  яких  сплачено
адміністративний збір  за  державну
реєстрацію  прав  відповідно  до
частин  першої  та  другої  статті  34
Закону  України  «Про  державну
реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від
01.07.2004 року № 1952-ІV

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Проводиться у
строк, що не

перевищує п’яти
робочих днів з дня

реєстрації
відповідної заяви в

Державному реєстрі
прав або у строк два
робочі дні, у строк 2
години, в залежності

від розміру
сплаченого

адміністративного
збору.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Додаток 2 



до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
   виконавчого комітету Воскресенської селищної   ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

          04-03 - Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль на
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія 
(В, У,
П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.Прийняття/отримання  документів
для  державної  реєстрації  прав,
формування та реєстрація заяви в базі
даних заяв.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У момент
звернення
заявника

2.  Прийняття документів,  що
подаються  разом  із заявою  про
державну реєстрацію  прав,
виготовлення їх електронних копій
шляхом сканування (у разі подання
документів у  паперовій  формі)  та
розміщення  їх  у Державному
реєстрі прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У момент
звернення
заявника

3.  Встановлення черговості
розгляду заяв про державну
реєстрацію  обтяження права  на
нерухоме майно,  що  надійшли  на
розгляд

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

4.  Перевірка  документів  на
наявність  підстав  для  зупинення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію  обтяження  права  на
нерухоме  майно,  зупинення
державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав



5.  Прийняття  рішення  про
державну реєстрацію  прав  або
відмову в такій реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

6. Внесення до Державного реєстру
прав відомостей про речові права на
нерухоме майно та  їх  обтяження та
суб’єктів цих прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

7. Формування витягу з Державного
реєстру  прав  для  подальшого
використання заявником 

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні
дії

здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

8. Видача документів за результатом
розгляду заяв  у  сфері  державної
реєстрації прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

04-04 - Скасування запису Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

 (назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1. Формування та реєстрація заяви в
базі даних заяв

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В У момент 
звернення
заявника

2.  Прийняття  документів, що
подаються разом із заявою  про
державну  реєстрацію прав,
виготовлення їх  електронних копій
шляхом сканування  (у разі подання
документів у паперовій  формі)  та
розміщення їх у Державному реєстрі
прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В У момент 
звернення 
заявника

3.  Встановлення  черговості
розгляду заяв про державну
реєстрацію  прав,  що  надійшли  на
розгляд

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

4.  Перевірка  документів  на
наявність  підстав  для  зупинення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію прав, зупинення
державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

5.  Прийняття  рішення  про
скасування запису  Державного
реєстру  прав  або  відмову  в  такій
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав



6.  Скасування  запису  Державного
реєстру прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

7. Формування витягу з Державного
реєстру  прав  для подальшого
використання заявником

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

8.  Видача  документів  за
результатом  розгляду  заяв  у  сфері
державної реєстрації прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг» виконавчого

комітету
Воскресенської
селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

                                                                                     



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

          04-0  5   -   В  несення змін до записів Державного реєстру прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

(назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль
на посадова

особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В,
У, П, 
З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)

1 2 3 4 5
1. Формування та реєстрація заяви в
базі даних заяв

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У момент 
звернення 
заявника

2.  Прийняття  документів, що
подаються  разом  із  заявою про
державну  реєстрацію прав,
виготовлення їх  електронних копій
шляхом сканування  (у разі подання
документів у  паперовій  формі)  та
розміщення їх у Державному
реєстрі прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У момент 
звернення 
заявника

3. Встановлення черговості розгляду
заяв,  зареєстрованих  в  базі  даних
заяв

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

4. Перевірка документів на наявність
підстав для  внесення  змін до
Державного реєстру  прав  та/або
внесення до Державного  реєстру
прав  відомостей  про речові права

на нерухоме  майно  та їх
обтяження, про об’єкти та суб’єктів
цих прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

5.  Прийняття рішення про
державну реєстрацію  прав

або відмову в такій реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

6. Формування витягу з Державного
реєстру прав для подальшого
використання заявником

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в



Державному
реєстрі прав

7. Видача документів 
за результатом розгляду заяв

у сфері державної реєстрації
прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

                                                                                     

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

          04-0  6   –   Надання інформації з   Державного реєстру прав
на нерухоме майно 

(назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а посадова

особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В,
У, П, 
З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)

1 2 3 4 5
1. Формування та реєстрація заяви в
базі даних заяв.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В В режимі
реального часу в

момент звернення

2. Формування та друк інформації з
Державного  реєстру  прав  для
подальшого  використання
заявником

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В В режимі
реального часу в

момент звернення

3. Видача документів за результатом
розгляду  заяв  у  сфері  державної
реєстрації прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В В режимі
реального часу в

момент звернення

               Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

          04-0  7   –   В  зяття на облік безхазяйного нерухомого майна
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а посадова

особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап (дію,

рішення)

Дія (В,
У, П, 

З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)

1 2 3 4
1. Формування та  реєстрація заяви в
базі даних заяв

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У  момент
звернення
заявника

2.  Прийняття  документів,  що
подаються  разом  із  заявою  про
державну  реєстрацію прав,
виготовлення їх електронних копій
шляхом  сканування  (у  разі
подання  документів  у  паперовій
формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У момент 
звернення 
заявника

3.  Встановлення  черговості
розгляду заяв,  зареєстрованих  у
базі даних заяв

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

4. Перевірка  документів  на
наявність  підстав  для  зупинення
розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію  прав,  зупинення
державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні
дії

здійснюються
в день

реєстрації
відповідної

заяви в
Державному
реєстрі прав



5. Прийняття рішення  щодо
взяття  на  облік  безхазяйного
нерухомого  майна  або  рішення
щодо  відмови  у  такому  взятті  на
облік

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

6. Внесення відповідних відомостей
до Державного реєстру прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

7. Формування витягу з Державного
реєстру  прав  для  подальшого
використання
заявником

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

8. Видача/отримання документів за
результатом розгляду заяви

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В В день
реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

після
проведення

реєстраційних
дій

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.



                                                                                     Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

          04-0  8   –   Скасування рішення державного реєстратора  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а посадова

особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап (дію,

рішення)

Дія (В,
У, П, 

З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)

1 2 3 4
1.  Формування  та  реєстрація  заяви
про  скасування  у  базі  даних  заяв
Державного  реєстру  прав,  а  також
прийняття  документів,  що
подаються  разом  із  заявою  про
державну  реєстрацію  прав,
виготовлення  їх  електронних  копій
шляхом сканування (у разі  подання
документів  у  паперовій  формі)  та
розміщення їх у Державному реєстрі
прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У момент
звернення
заявника

2.  Розгляд заяви про скасування, а
також  документів,  поданих  разом
із заявою про державу реєстрацію
прав  та  оформлення  результату
надання адміністративної послуги,
зокрема:

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні
дії

здійснюютьс
я в день

реєстрації
відповідної

завід в
Державному
реєстрі прав

2.1.  Прийняття  рішення  про
скасування  запису  Державного
реєстру  або  про  відмову  у
скасуванні  запису  Державного
реєстру прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради
2.2. Внесення  до  Державного
реєстру прав запису про скасування
запису Державного реєстру прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради
3. Формування  витягу  з
Державного реєстру речових прав

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Реєстраційні дії
здійснюються в
день реєстрації

відповідної
завід в

Державному
реєстрі прав



4. Видача документів за
результатом розгляду заяв у сфері
державної реєстрації правз

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В В день
реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

після
проведення

реєстраційних
дій

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
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