
Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання
адміністративної послуги, в якому

здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення

Центр надання адміністративних послуг

Арбузинської селищної ради

1. Місцезнаходження:
ЦНАП

55301, Миколаївська область, Арбузинський район,

смт. Арбузинка Пл. Центральна, 18

2. Інформація щодо режиму роботи
ЦНАП

Понеділок, середа, четвер: 08.00 – 17.00
Вівторок: 08.00 – 20.00
П’ятниця : 08.00 – 16.00
Субота, неділя та святкові дні - вихідні

3. Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт:

ЦНАП

Тел. (05132) 3-09-22; 3-08-25
e-mail : arbcnap@ukr.net
Офіційний сайт: https://arbuzynskaotg.dosvit.org.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004
№1952-IV (зі змінами) .

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».

6. Акти центральних органів виконавчої
влади

Умовиотримання адміністративної послуги
7. Підстава для одержання

адміністративної послуги
*Заява особи або її законного представника/рішення суду
що набрало законної сили.

8. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також
вимоги до них

1. Заява про скасування запису державного реєстру
прав. Формується за допомогою програмних засобів
ведення Державного реєстру прав - службовцем у
ЦНАП.
2. Документ, що посвідчує особу заявника
(пред’являється), (для паспорта у формі паперової
книжечки – копії сторінок 1, 2, у разі якщо вклеєне фото
по досягненню 25 чи 45 річного віку та 3, 4 або 5, 6 та з
реєстрацією місця проживання - особисто завірена).
3. Реєстраційний номер облікової картки платника
податку (ідентифікаційний номер) та його копія завірена
особисто (крім випадків, коли фізична особа через свої
релігійні або інші переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податку,офіційно повідомила про це відповідні

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету
Арбузинської селищної ради

від 23 грудня 2020 року № 194

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
02-04 Внесення запису про скасування державної реєстрації

(назва адміністративної послуги)
Арбузинська селищна рада



органи державної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України).
У разі подання заяви уповноваженою особою така особа,
крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє
оригінал, що підтверджує її повноваження. У разі
подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені
фізичної особи, така особа також подає копію документа,
що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію
реєстраційного номера облікової картки платника
податку такої фізичної особи.
4. Документ про сплату адміністративного збору (крім
випадків, коли особа звільнена від сплати
адміністративного збору);
5. Рішення суду про скасування, що набрало законної
сили;
6. Інші документи (у випадках, передбачених Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1127 додатково подаються інші
документи).

9. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги
звертається до центру надання адміністративних послуг.

10. Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

11. Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується плата

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №
1952-IV; Постанова Кабінету Міністрів України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.

12. Строк надання адміністративної
послуги

Надається у строк, що не перевищує 2 години з часу
реєстрації відповідного рішення суду в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

13. Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної послуги

У проведенні державної реєстрації може бути
відмовлено, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають
державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана
неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам,
встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити
набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме
майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно
та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на
нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо
попереднього правонабувача подано після державної
реєстрації права власності на таке майно за новим
правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого



частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені
обставини, що були підставою для прийняття рішення
про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію
прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим
майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не
до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно
із законодавством не має повноважень подавати заяви в
електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі
яких заявлене речове право, обтяження вже
зареєстровано у Державному реєстрі прав;

12) заявника, який звернувся із заявою про
державну реєстрацію прав, що матиме наслідком
відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру
боржників. 

14. Результат надання адміністративної
послуги

Внесення запису до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про скасування державної реєстрації
прав.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно в паперовому або електронному вигляді, який
розміщується на веб-порталі Мін’юсту.

15. Способи отримання відповіді
(результату)

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом
звернення до центру надання адміністративних послуг
або у електронному вигляді.

*До запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме
майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, а також у разі проведення реєстраційних дій
на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної
взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.


