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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

«ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА  

НЕРУХОМЕ МАЙНО, ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСОБУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО, ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА» 
 

№п/п Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа  структурного 

підрозділу 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Формування  заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а 

також документів, необхідних для 

її проведення, перевірка 

відповідності вхідного пакета 

документів інформаційній картці 

адміністративної послуги. 

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

Протягом 1 

робочого дня 

2. 

Реєстрація заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, 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. 

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

Протягом 1 

робочого дня 

3. 

 Опрацювання заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а 

також документів, необхідних для 

її проведення та оформлення 

результату надання 

адміністративної послуги, зокрема: 

    1.  Розгляд заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень та 

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

Протягом 

2 – 5 робочих днів 

Протягом 2-14 

робочих днів для 

ЄМК 

 



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; 

    2. Прийняття рішення про 

державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень або про відмову у 

державній реєстрації прав та їх 

обтяжень. 

4. 

Формування рішення про 

державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень або про відмову у 

державній реєстрації прав та їх 

обтяжень.  

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

Протягом 5 

робочих днів 

Протягом 14 

робочих днів для 

ЄМК 

5. 

Повідомлення про результат 

надання адміністративної послуги 

суб’єктові звернення. 

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

Протягом 5 

робочих днів 

Протягом 14 

робочих днів для 

ЄМК 

6. 

Видача інформації  з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно на підтвердження 

державної реєстрації прав або 

рішення про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень, 

документів, що подавалися. 

Державний реєстратор 

сектору державної 

реєстрації відділу 

надання 

адміністративних послуг  

виконавчого апарату 

Корюківської міської 

ради 

З 5 робочого дня 

З 14 робочого дня 



Загальна кількість днів надання послуги - 

 

5 

(14 для ЄМК) 

 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 5 

(14 для ЄМК) 

 


