
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 серпня  2018 року           м. Деражня                             №  
 
   Про затвердження інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  
реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання 
 
   Відповідно до ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», пп. 8 п. б ч.1 ст. 
38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України ″Про 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні″, Закону України  
″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг″ від 10.12.2015 р., міськвиконком 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації та зняття 
з реєстрації місця проживання (додаються): 
 

- інформаційна картка адміністративних послуг з реєстрації та зняття з реєстрації 
місця проживання осіб; 

- інформаційна картка адміністративної послуги державна реєстрація іншого 
(відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно; 

- інформаційна картка адміністративної послуги заборона вчинення реєстраційних 
дій; 

- інформаційна картка адміністративної послуги внесення змін до записів 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

- інформаційна картка адміністративної послуги взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна; 

- інформаційна картка адміністративної послуги державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно; 

 
- інформаційна картка адміністративної послуги державна реєстрація обтяжень 
речових прав на нерухоме майно; 

 
- інформаційна картка адміністративної послуги надання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 



- інформаційна картка адміністративної послуги скасування запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного 
реєстратора (за рішенням суду). 

 
2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації та зняття з 
реєстрації місця проживання (додаються): 
- технологічна картка адміністративних послуг з реєстрації та зняття з реєстрації 
місця проживання осіб 
- технологічна картка адміністративної послуги державна реєстрація іншого 
(відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно; 
- технологічна картка адміністративної послуги заборона вчинення реєстраційних 
дій; 
- технологічна картка адміністративної послуги внесення змін до записів 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 
- технологічна картка адміністративної послуги взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна; 
- технологічна картка адміністративної послуги державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно; 
- технологічна картка адміністративної послуги державна реєстрація обтяжень 
речових прав на нерухоме майно; 
- технологічна картка адміністративної послуги надання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно; 
- технологічна картка адміністративної послуги скасування запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора 
(за рішенням суду). 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахова А. В.. 

 
 

 
 
Міський голова                                  А. М. Ковпак 
 


