
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ПРАВО 

ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО 

БУДІВНИЦТВА 
(відповідно до рішення Сумської міської ради «Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які надаються через управління «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради» та його 
територіальні підрозділи від 24 червня 2020 року № 6997-МР 

п.20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 
 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 
Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 
якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 
звернення 

 Управління «Центр надання адміністративних послуг у  
м. Суми» Сумської міської ради 

1. Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 

послуг та його 
територіальних 

підрозділів 

м. Суми, вул. Горького, 21 
м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 165/71  
м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 49А 
м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 41а 

2. Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 

адміністративних послуг 
та його територіальних 

підрозділів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Центр надання адміністративних послуг (м. Суми, вул. 
Горького, 21): 
понеділок: 800-1715, вівторок: 800-2000, середа: 800-1715, 
четвер: 800-2000, п’ятниця: 800-1600, субота: 800-1400,  
вихідний день – неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 
165/71): 
понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня 
перерва 1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, вул. Романа 
Атаманюка, 49А): 
понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня 
перерва 1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, с. Піщане, вул. 
Шкільна, 41а): 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 
______________________Ю.А. ПАВЛИК 
(підпис) 
     МП 
     «_____» _________________2021 р. 

 



 
 
 
 

Реквізити представника    
(-ів) суб’єкта надання 

адміністративної послуги, 
відповідального за 

надання адміністративної 
послуги 

 

понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня 
перерва 1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
 
 
Виконавчий комітет Сумської міської ради 
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно Управління «Центр надання адміністративних 
послуг у м. Суми»: 
понеділок: 8.00-17.15 
вівторок: 8.00-20.00  
середа:  8.00-17.15 
четверг: 8.00-20.00 
п'ятниця : 8.00-16.00 

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 

та веб-сайт центру 
надання адміністративної 

послуги 

тел. 700-574, 700-575 
e-mail: cnap@smr.gov.ua 
http://cnap.gov.ua 

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

на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 
постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року       
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» 

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня          
2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, 
пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 
окупованій території України», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за № 
468/28598; 
наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада      
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634 

Умови отримання адміністративної послуги 
7. Підстава для отримання  

адміністративної 
послуги 

Заява заявника або уповноваженої особи  

8. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги, а також вимоги 
до них 

Для державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно подаються: 

заява про державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена 
особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови 
відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) 
проставляє власний підпис). 

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника. 



Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що посвідчує 
особу та підтверджує громадянство України, передбаченим 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця. 

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені 
юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за 
допомогою порталу електронних сервісів; 

документи, що підтверджують сплату 
адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»); 

 
державна реєстрація прав проводиться на підставі 

документів, необхідних для відповідної реєстрації, 
передбачених статтею 27 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами): 

 
1. Для державної реєстрації права власності на 

новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються: 

1) документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта (крім випадків, коли реєстрація 
такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі 
документів – у такому разі заявник надає відомості про 
реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог 
законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта); 

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 

3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси; 

4) письмова заява або договір співвласників про 
розподіл часток у спільній власності на новозбудований 
об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна 
реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у 
спільну часткову власність); 

5) договір про спільну діяльність або договір 
простого товариства (у разі, коли державна реєстрація 
проводиться щодо майна, будівництво якого 



здійснювалось у результаті спільної діяльності). 

2. Для державної реєстрації права власності на 
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 
серпня 1992 р. подаються: 

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 

2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси або відомості про кадастровий 
номер відповідної земельної ділянки, право власності на 
яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. 

2.1. Для державної реєстрації права власності на 
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 
серпня 1992 р. та розташовані на територіях 
сільських, селищних, міських рад, якими відповідно 
до законодавства здійснювалося ведення 
погосподарського обліку подаються: 

1) виписка із погосподарської книги, надана 
виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не 
створений - сільським головою), селищної, міської ради 
або відповідною архівною установою; 

2) документ, що посвідчує речове право на земельну 
ділянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке 
речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав 
(для здійснення державної реєстрації прав власності на 
зазначені об’єкти документом, що посвідчує речові права 
на земельну ділянку під таким об’єктом, може також 
вважатися рішення відповідної ради про передачу 
(надання) земельної ділянки в користування або 
власність). 

3. Для державної реєстрації права власності на 
об’єкт нерухомого майна державної або комунальної 
власності, будівництво якого завершено та право 
власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., 
за відсутності документа, що посвідчує набуття права 
державної або комунальної власності на такий об’єкт 
подаються: 

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 

2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності щодо такого об’єкта (у разі державної 
реєстрації права державної власності); 

3) документ, що підтверджує факт перебування 
об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, 
виданий відповідним органом місцевого самоврядування 
(у разі державної реєстрації права комунальної 
власності); 

4) документ, що підтверджує факт відсутності 
перебування об’єкта нерухомого майна у державній 



власності, виданий Фондом державного майна чи його 
регіональним відділенням (у разі державної реєстрації 
права комунальної власності). 

5. Для державної реєстрації права власності на 
об’єкт нерухомого майна у результаті реконструкції 
такого об’єкта подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, 
коли право власності на такий об’єкт зареєстровано в 
Державному реєстрі прав); 

2) документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта (крім випадків, коли реєстрація 
такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі 
документів – у такому разі заявник надає відомості про 
реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог 
законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта);; 

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 

4) письмова заява або договір співвласників про 
розподіл часток у спільній власності на 
реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли 
державна реєстрація проводиться щодо майна, що 
набувається у спільну часткову власність); 

5) договір про спільну діяльність або договір 
простого товариства (у разі, коли державна реєстрація 
проводиться щодо майна, реконструкція якого 
здійснювалася в результаті спільної діяльності). 

6.  Для державної реєстрації права власності у 
зв’язку з передачею майна у власність юридичної 
особи як внесок (внесення майна до статутного 
(складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, 
членські та цільові внески членів кооперативу тощо) 
подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності особи на 
майно, що передається у власність юридичної особи (крім 
випадку, коли право власності на таке майно вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав); 

2) акт приймання-передачі майна або інший 
документ, що підтверджує факт передачі такого майна. 

Справжність підписів на акті приймання-передачі 
майна або іншому документі, що підтверджує факт 
передачі такого майна, засвідчується відповідно 
до Закону України “Про нотаріат”; 

3) рішення органу або особи, уповноважених 
установчими документами юридичної особи або законом 
(у разі, коли передача майна здійснюється іншою 
юридичною особою); 

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли 
передача здійснюється щодо майна, що перебуває у 



спільній власності). 

7. Для державної реєстрації права власності у 
зв’язку з передачею у власність фізичним та 
юридичним особам майна у результаті припинення 
(ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або 
виділу з неї нової юридичної особи подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності 
юридичної особи на майно, що передається у власність 
фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли 
право власності на таке майно вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав); 

2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками 
(учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв 
рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова 
заява таких осіб, яким передано нерухоме майно 
юридичної особи, що припиняється, про розподіл між 
ними такого майна або рішення відповідного органу про 
подальше використання зазначеного майна (у разі 
ліквідації юридичної особи); 

3) передавальний акт, затверджений засновниками 
(учасниками) юридичної особи або органом, який 
прийняв рішення про злиття, приєднання або 
перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання 
або перетворення юридичної особи); 

4) розподільний баланс, затверджений засновниками 
(учасниками) юридичної особи або органом, який 
прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з 
неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної 
особи або виділу з неї нової юридичної особи). 

8. Для державної реєстрації права власності у 
зв’язку з передачею майна у власність фізичним та 
юридичним особам, що вийшли із складу засновників 
(учасників) юридичної особи подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності 
юридичної особи на майно, що передається у власність 
фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли 
право власності на таке майно вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав); 

2) акт приймання-передачі майна або інший 
документ, що підтверджує факт передачі такого майна. 

Справжність підписів на акті приймання-передачі 
майна або іншому документі, що підтверджує факт 
передачі такого майна, засвідчується відповідно 
до Закону України “Про нотаріат”; 

3) рішення органу або особи, уповноважених 
установчими документами юридичної особи або законом, 
про передачу майна у власність фізичній або юридичній 
особі, що вийшла із складу засновників (учасників) 
юридичної особи. 

9. Для державної реєстрації права власності та 



інших речових прав на земельну ділянку, права 
власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію 
яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до 
законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у 
зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням 
відповідного державного акта на право власності чи 
постійного користування земельною ділянкою, 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно 
використовуються відомості з Державного земельного 
кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
який є архівною складовою частиною Державного 
реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові 
книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали 
підприємства бюро технічної інвентаризації). 

1) у разі наявності в заявника копії примірника 
втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного 
акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно 
подається також відповідна копія. 

10. Державна реєстрація права власності на 
нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у 
тому числі в результаті виділення окремого об’єкта 
нерухомого майна із складу нерухомого майна, що 
складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання 
майна проводиться за умови наявності технічної 
можливості такого поділу або об’єднання нерухомого 
майна та можливості використання такого майна як 
самостійного об’єкта цивільних правовідносин. 

Для державної реєстрації права власності на 
земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або 
об’єднання, подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності на 
земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім 
випадків, коли право власності на таку земельну ділянку 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав); 

Для державної реєстрації права власності на 
об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом 
поділу або об’єднання, подаються: 

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім 
випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав); 

2) документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт 
нерухомого майна створюється шляхом поділу або 
об’єднання без проведення будівельних робіт, що 
відповідно до законодавства потребують отримання 
дозволу на їх проведення); 

3) технічний паспорт на новостворений об’єкт 
нерухомого майна; 

4) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 



нерухомого майна адреси. 

Документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли 
реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному 
реєстрі документів. 

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли 
адреса отримана під час реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 
об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, 
що відповідно до вимог законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта.  

Для державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або 
об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, 
додатково подається письмова згода всіх співвласників 
на проведення поділу або об’єднання майна, що 
перебуває у спільній власності. 

У разі коли в результаті поділу або об’єднання 
майна, що перебуває у спільній власності, змінюється 
розмір часток у такому праві спільної власності, 
також подається письмова заява або договір 
співвласників про розподіл часток у спільній власності 
на таке майно. 

11. Для державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, 
виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній 
власності, та має наслідком припинення права 
спільної власності для усіх або одного із 
співвласників, подаються: 

1) договір про поділ спільного майна, договір про 
виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне 
рішення суду; 

2) документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт 
нерухомого майна створюється шляхом поділу або 
об’єднання без проведення будівельних робіт, що 
відповідно до законодавства потребують отримання 
дозволу на їх проведення); 

3) технічний паспорт на новостворений об’єкт 
нерухомого майна; 

4) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси. 

У разі коли в результаті виділу в натурі частки 
майна, що перебуває у спільній власності, у 
співвласників, які не здійснювали виділ в натурі 
частки, змінюється розмір часток у праві спільної 
власності, подається також письмова заява або 



договір співвласників про розподіл часток у спільній 
власності на таке майно. 

12. Для державної реєстрації права власності на 
підставі договору іпотеки, що містить застереження 
про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом 
набуття права власності на предмет іпотеки, також 
подаються: 

1) засвідчена іпотекодержателем копія письмової 
вимоги про усунення порушення основного зобов’язання 
та/або умов іпотечного договору, надісланої 
іпотекодержателем іпотекодавцю та боржникові, якщо 
він є відмінним від іпотекодавця; 

2) засвідчена іпотекодержателем копія повідомлення 
про вручення рекомендованого поштового відправлення 
або поштового відправлення з оголошеною цінністю, 
яким надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього 
пункту, з відміткою про вручення адресату, або 

засвідчена іпотекодержателем копія 
рекомендованого поштового відправлення або поштового 
відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано 
вимогу, зазначену у підпункті 1 цього пункту, з 
позначкою про відмову адресата від одержання такого 
відправлення, або 

засвідчені іпотекодержателем копії рекомендованих 
поштових відправлень або поштових відправлень з 
оголошеною цінністю (поштових конвертів), якими не 
менше ніж двічі з періодичністю не менше ніж один 
місяць надсилалася вимога, зазначена у підпункті 1 цього 
пункту, та які повернулися відправнику у зв’язку із 
відсутністю адресата або закінченням встановленого 
строку зберігання поштового відправлення, або 

засвідчені іпотекодержателем паперові копії 
електронного листа, яким за допомогою засобів 
інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-
телекомунікаційної системи, що забезпечує обмін 
електронними документами, надіслано вимогу, зазначену 
у підпункті 1 цього пункту, та електронного службового 
повідомлення відповідної системи, яким підтверджується 
доставка відповідного електронного листа за адресою 
електронної пошти адресата (у разі коли договором з 
іпотекодавцем або боржником, якщо він є відмінним від 
іпотекодавця, передбачено можливість обміну 
електронними документами); 

3) довідка іпотекодержателя, що містить відомості 
про суму боргу за основним зобов’язанням станом на 
дату не раніше трьох днів до дня подання документів для 
проведення відповідної державної реєстрації та відомості 
про вартість предмета іпотеки, визначену суб’єктом 
оціночної діяльності, станом на дату не раніше 90 днів до 
дня подання документів для проведення відповідної 
державної реєстрації; 

4) заставна (якщо іпотечним договором передбачено 



її видачу). 

У разі подання документа, зазначеного в абзаці 
першому або четвертому п.2, державна реєстрація 
проводиться після спливу тридцятиденного строку з 
моменту отримання адресатом вимоги, зазначеної у п. 1 
цього пункту, якщо у такій вимозі не зазначений більш 
тривалий строк. 

Протягом дії Закону України “Про мораторій на 
стягнення майна громадян України, наданого як 
забезпечення кредитів в іноземній валюті” для державної 
реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, 
що містить застереження про задоволення вимог 
іпотекодержателя шляхом набуття права власності на 
предмет іпотеки, яким є нерухоме житлове майно 
загальною площею в межах, визначених зазначеним 
Законом, що виступає як забезпечення зобов’язань 
громадянина України за споживчими кредитами, 
наданими йому кредитними установами - резидентами 
України в іноземній валюті, також подається заява, що 
підтверджує згоду іпотекодавця - громадянина України 
на набуття іпотекодержателем права власності на 
предмет іпотеки, справжність підпису на якій 
засвідчується відповідно до Закону України “Про 
нотаріат”, крім випадків встановлення державним 
реєстратором наявності зареєстрованого права власності 
іпотекодавця на інше нерухоме житлове майно (його 
частину) у Державному реєстрі прав чи в його 
невід’ємній архівній складовій частині або надання 
державному реєстратору документів, якими 
підтверджується, що відповідне нерухоме житлове майно 
не є місцем постійного проживання іпотекодавця. 

13. Для державної реєстрації права власності на 
підставі заяви спадкоємця подаються: 

1)  документи, необхідні для відповідної реєстрації, 
передбачені статтею 27 Закону України “Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують набуття 
спадкодавцем права власності на нерухоме майно; 

2) витяг із Спадкового реєстру про наявність 
заведеної спадкової справи; 

3) документ, що містить відомості про склад 
спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на 
це посадовою особою органу місцевого самоврядування, 
якими заведено відповідну спадкову справу. 

14. Для державної реєстрації права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва подаються: 

1) документ, що посвідчує речове право на земельну 
ділянку під таким об’єктом (у разі відсутності у 
Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного 
речового права на земельну ділянку); 

2) документ, що відповідно до законодавства надає 



право на виконання будівельних робіт (крім випадків, 
коли реєстрація такого документа здійснювалася в 
Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва); 

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного 
будівництва за результатами технічної інвентаризації 
такого об’єкта (крім випадків, коли такий документ 
внесено до Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва). 

14.1. Для державної реєстрації права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає 
приватизації, подаються: 

1) копія наказу Фонду державного майна України 
про включення об’єкта незавершеного будівництва до 
переліку об’єктів державної власності, що підлягають 
приватизації; 

2) копія наказу державного органу приватизації про 
прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта; 

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного 
будівництва за результатами технічної інвентаризації 
такого об’єкта (крім випадків, коли такий документ 
внесено до Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва). 

15. Для державної реєстрації права власності на 
окреме індивідуально визначене нерухоме майно 
(квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), 
розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво 
якого здійснювалося у результаті діяльності 
кооперативу подаються: 

1) довідка кооперативу про членство особи в 
кооперативі та внесення таким членом кооперативу 
пайового внеску в повному обсязі; 

2) технічний паспорт на окреме індивідуально 
визначене нерухоме майно (квартира, житлове, 
нежитлове приміщення тощо). 

3) завірені відповідним кооперативом копії: 

документа, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси (крім випадків державної 
реєстрації права власності на реконструйований об’єкт 
нерухомого майна, а також випадків, коли адреса 
отримана під час реалізації експериментального проекту з 
присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 
нерухомого майна та зазначена в документі, що 
відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта); 

документа, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його реконструкції, - у разі 
державної реєстрації права власності на 
реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім 
випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 



зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли 
законодавством не передбачено оформлення та видачу 
документа на такий об’єкт нерухомого майна). 

16. Для державної реєстрації права власності на 
окреме індивідуально визначене нерухоме майно 
(квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), 
розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво 
якого здійснювалося із залученням коштів фізичних 
та юридичних осіб, власником такого майна 
подаються: 

1) документ, що підтверджує набуття у власність 
особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, 
передбачений законодавством (інвестиційний договір, 
договір про пайову участь, договір купівлі-продажу 
майнових прав тощо). 

2) технічний паспорт на окреме індивідуально 
визначене нерухоме майно (квартира, житлове, 
нежитлове приміщення тощо). 

3) завірені особою, що залучала кошти фізичних та 
юридичних осіб, копії: 

документа, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси (крім випадків державної 
реєстрації права власності на реконструйований об’єкт 
нерухомого майна, а також випадків, коли адреса 
отримана під час реалізації експериментального проекту з 
присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 
нерухомого майна та зазначена в документі, що 
відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта); 

документа, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його реконструкції, - у разі 
державної реєстрації права власності на 
реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім 
випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли 
законодавством не передбачено оформлення та видачу 
документа на такий об’єкт нерухомого майна). 

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», Порядком державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» (зі змінами), додатково подаються інші 
документи. 

9. Спосіб подання 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги 

1. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або уповноваженою ним 
особою. 

2. В електронній формі через Єдиний державний 
вебпортал електронних послуг чи інші інформаційні 
системи (у разі державної реєстрації права власності на 



окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого 
майна (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), 
будівництво якого здійснювалося із залученням коштів 
фізичних та юридичних осіб, – за заявою особи, що 
залучала кошти фізичних та юридичних осіб) – після 
доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде 
забезпечувати можливість подання таких документів в 
електронній формі.  

10. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної 
послуги 

 Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків, передбачених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» 

  У разі платності: 
10.1. Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 
стягується плата 

Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків, передбачених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» 

10.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного 
збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 0,1 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатний осіб*; 
- за державну реєстрацію права власності на нерухоме 
майно у строк 2 робочі дні – 1 прожитковий мінімум для 
працездатних осіб; 
- за державну реєстрацію права власності на нерухоме 
майно у строк 1 робочий день, крім вихідних та 
святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 
прожиткових мінімума для працездатних осіб 
- за державну реєстрацію права власності на нерухоме 
майно протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, 
з моменту прийняття заяви – 5 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб; 

10.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

№ рахунку UA548999980314020530000018540, Сумська 
міська ОТГ/  22012600, код одержувача платежу 
37970593 банк одержувача Казначейство України (ЕАП), 
МФО 899998 
Призначення платежу: адміністративний збір за державну 
реєстрацію права власності на нерухоме майно та їх 
обтяжень. 

11. Строк надання 
адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація права власності та інших речових 
прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти 
робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в 
Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого 
ст.. 31-2 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 Інші скорочені строки надання адміністративної 
послуги:  
2 робочі дні; 
1 робочий день; 
2 години 

12. Перелік підстав для 
зупинення розгляду 

документів, поданих для 
державної реєстрації 

1) подання документів для державної реєстрації прав 
не в повному обсязі, передбаченому законодавством; 

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у п.3 ч. 3 ст. 10 
Закону, інформації про зареєстровані до 01.01.2013 року 
речові права на відповідне нерухоме майно, якщо 
наявність такої інформації є необхідною для державної 



реєстрації прав; 

3) направлення запиту для суду для отримання копії 
судового рішення. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

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

2) заява про державну реєстрацію речових прав, 
похідних від права власносі подана неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»; 

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) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статті 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав; 

8) документи подано до неналежного суб’єкта 
державної реєстрації прав, нотаріуса; 

9) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 
електронній формі подана особою, яка згідно із 
законодавством не має повноважень подавати заяви в 
електронній формі; 

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

14. Результат надання 
адміністративної 

послуги 

1) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав; 
відкриття розділу в Державному реєстрі речових 

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

формування витягу з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про проведену державну 
реєстрацію прав; 

2) рішення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для прийняття 
відповідного рішення 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

 Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду*. 

Через Центр надання адміністративних послуг:  
- Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно за бажанням заявника може бути 
отриманий у паперовій формі. 

- Рішення про відмову у проведенні державної 



реєстрації речових прав та їх обтяжень за бажанням 
заявника може бути отримане у паперовій формі 

16. Примітка  * у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму 
на 1 особу працездатного віку у місячному розмірі, 
встановленому законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведення 
державної реєстрації прав 

 
 

         Керівник структурного підрозділу 
         Сумської міської ради, відповідального 
         за надання адміністративної послуги               __________                        А.В. Стрижова 
                                                                                             (підпис) 

 
 


