
 

 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Внесення запису про скасування державної 

реєстрації прав  

Відділ державної реєстрації виконавчого комітету 

Смілянської міської ради 

 

 

 Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги  

 

 

Найменування суб’єкт  надання  

адміністративної послуги 
Відділ державної реєстрації  

виконавчого комітету Смілянської міської ради 
 

1. Місцезнаходження суб’єкт  

надання адміністративної 

послуги 
м. Сміла вул. Незалежності, 37 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкт  надання 

адміністративної послуги  

 

Години роботи: Пн.,Вт., Ср., Чт., - з 8.00 до 

17.15 год. 

Пт.- 8.00 до 16.00 год. 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкт  

надання адміністративної 

послуги  

тел. (04733) 4-13-01 

E-mail: smila_dergreestr@ukr.net 
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(далі - Закон).  

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(далі-Постанова); 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог 

до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 

21.11.2016  № 3276/5. 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування  

 

-- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення заявника, судове рішення або рішення органу 

Міністерства юстиції України, який розглядає скарги. 

8.1 Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про скасування:  

- формується уповноваженою особою центру надання 

адміністративних послуг. 

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; 

- документом, що посвідчує посадову особу державного 

органу або органу місцевого самоврядування, є службове 

посвідчення; 
- у  разі подання заяви уповноваженою на те особою - 

документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені 

іншої особи. 

3. Документи, що підтверджують сплату адміністративного 

збору за державну реєстрацію прав. У разі коли особа, речові 

права, обтяження таких прав якої підлягають державній 

реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, 

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не 

подаються. У такому разі заявник пред’являє документ, що 

підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного 

збору, з якого уповноваженою особою суб’єкта державної 

реєстрації прав виготовляється копія, що долучається до 

документів, поданих для державної реєстрації прав.  
4. Рішення суду про скасування рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, що набрало законної сили. 

9. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником 

особисто  

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

У разі платності адміністративної послуги 

10.1  Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 

стягується плата  

-- 

10.2 Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного збору) 

за платну адміністративну 

послугу 

-- 

10.3 Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

-- 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Здійснюється у строк, що не перевищує 2 години з часу 

реєстрації відповідної заяви/рішення суду. 
12. Перелік підстав для 

зупинення розгляду заяви, 

поданої для державної 

реєстрації 

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути 

зупинено державним реєстратором виключно у таких 

випадках: 

1) подання документів для державної реєстрації прав не в 

повному обсязі, передбаченому законодавством; 

2) неподання заявником чи неотримання державним 

реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини 

третьої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 



 

 

1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, 

якщо наявність такої інформації є необхідною для державної 

реєстрації прав. 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

У разі внесення записів про скасування державної 

реєстрації прав: 

1) подане рішення суду про скасування рішення 

державного реєстратора не набрало законної сили або не 

завірене належним чином відповідно до законодавства; 

2) запис про скасування державної реєстрації прав уже 

внесено, запис Державного реєстру прав з відповідним 

реєстраційним номером уже скасовано. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

та способи отримання 

відповіді 

Внесення до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно запису про скасування державної 

реєстрації прав. 

Результати надання адміністративної послуги у сфері 

державної реєстрації - витяг з Державного реєстру прав 

розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до 

нього заявника з метою перегляду, завантаження та 

друку. 

Рішення державного реєстратора, витяг з Державного 

реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за 

бажанням заявника може бути наданий державним 

реєстратором у паперовій формі. 

 

 

Начальник відділу державної реєстрації    М.В. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 



 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
 

процесу надання адміністративної послуги 
 

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав  

 

№п/п Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Термін виконання 

(днів) 

1

. 

Формування  заяви про скасування 

державної реєстрації прав, а також 

документів, необхідних для її 

проведення, перевірка відповідності 

вхідного пакета документів 

інформаційній картці адміністративної 

послуги. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

У день 

надходження заяви 

2

. 

Реєстрація заяви про скасування 

державної реєстрації прав, а також 

документів, необхідних для її 

проведення у базі даних про реєстрацію 

заяв і запитів Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

 

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. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

У день 

надходження заяви 

3 

Передача заяви та електронних копій 

оригіналів документів, необхідних для 

скасування державної реєстрації прав, 

виготовлених шляхом сканування та 

долучених до такої заяви за допомогою 

програмних засобів ведення 

Державного реєстру прав на розгляд 

суб’єкту державної реєстрації  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

У день 

надходження заяви 

4 

 Опрацювання заяви про скасування 

державної реєстрації прав, а також 

документів, необхідних для її 

проведення та оформлення результату 

надання адміністративної послуги, 

зокрема: 

 

    1.  Розгляд заяви про скасування 

державної реєстрації прав та 

документів, необхідних для її 

проведення 

    2. Прийняття рішення про скасування 

державної реєстрації прав або про 

відмову у скасуванні державної 

реєстрації прав. 

Державний реєстратор 

відділу державної 

реєстрації виконавчого 

комітету Смілянської 

міської ради 

У строк, що не 

перевищує 2 години 

з часу реєстрації 

відповідної 

заяви/рішення суду. 



 

 

5 

Формування рішення про скасування 

державної  реєстрації прав або про 

відмову у скасування державної 

реєстрації прав та передача до ЦНАПу.    

Державний реєстратор 

відділу державної 

реєстрації виконавчого 

комітету Смілянської 

міської ради 

У строк, що не 

перевищує 2 години 

з часу реєстрації 

відповідної 

заяви/рішення суду. 

6 

Повідомлення про результат надання 

адміністративної послуги суб’єктові 

звернення. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

У строк, що не 

перевищує 2 години 

з часу реєстрації 

відповідної 

заяви/рішення суду. 

7 

Видача інформації  з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно на підтвердження скасування 

державної реєстрації прав або рішення 

про відмову у скасуванні державної 

реєстрації прав, документів, що 

подавалися. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

У строк, що не 

перевищує 2 години 

з часу реєстрації 

відповідної 

заяви/рішення суду. 

 

Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду. 

 

 

Начальник відділу державної реєстрації    М.В. Коваленко 

 

 


