
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 Наказом начальника відділу 

                                                                                                 надання адміністративних  

                                                                                                 послуг 

                                                                                                 від 01 жовтня 2018 р. №17 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 31-02 

адміністративної послуги  

заборона вчинення реєстраційних дій 

 
Відділ надання адміністративних послуг Попаснянської РДА 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  93300, Україна, Луганська область,м. Попасна,  

вул. Миру, 151 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, середа, четвер - з 8:00 до 17:00 

Вівторок – з 8.00 до 20.00 

П‘ятниця з 8 до 16:00 

Субота, Неділя -  Вихідний 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт  

(06474)32788 

e-mail: popasna-cnаp@ukr.net 

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 

Закон України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 №5203 

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), 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг» від 

16.05.2014 №523-р., Постанова Кабінету Міністрів від 26 

жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно» (зі змінами) 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

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 
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7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява власника об’єкта нерухомого майна / рішення суду 

щодо заборони вчинення реєстраційних дій до суб’єкта 

державної реєстрації, державного реєстратора, фронт-офісу, 

визначених Законом 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

1. Рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, 

що набрало законної сили / заява власника об’єкта 

нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних 

дій щодо власного об’єкта нерухомого майна. 

2. Документ, що посвідчує особу заявника або 

уповноваженої особи  (оригінал для огляду) 

Громадянин України – один із документів передбачених 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

Іноземець -  національний, дипломатичний чи службовий 

паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу 

іноземця; 

Посадова особа - службове посвідчення. 

3. Відомості про ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ 

заявника або уповноваженої особи  (надається для 

огляду) 

Не подається та не зазначається у випадках, коли фізична 

особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась 

від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно 

повідомила про це відповідні органи державної влади та має 

відмітку в паспорті громадянина України. 

4. Документ що підтверджує повноваження 

уповноваженої особи (оригінал для огляду) один з 

нижченаведених документів: 

для уповноваженої особи  яка представляє інтереси фізичної 

особи: нотаріально посвідчена довіреність; довіреність 

посвідчена командиром (начальником) військової частини, 

з'єднання, установи, військово-навчального закладу; 

довіреність посвідчена начальником установи виконання 

покарань чи слідчого ізолятора; довіреність посвідчена 

уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого 

самоврядування; довіреність посвідчена посадовою особою 

органу (установи) уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги.  

для уповноваженої особи  яка представляє інтереси 

юридичної особи: довіреність видана органом юридичної 

особи або іншою особою, уповноваженою на це установчими 

документами; 

для представника малолітньої/неповнолітньої особи – 

свідоцтво про народження або рішення суду про 



3 

 

встановлення опіки (піклування) 

5. Рішення суду, що набрало законної сили або відповідне 

рішення Міністерства юстиції України та його 

територіальних органів, прийняте за результатом 

розгляду скарги 

 

 

 

 

9 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються особисто або уповноваженою 

особою у паперовій формі*. 

 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 

   Безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

Надається у день прийняття заяви 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Внесення заяви власника про заборону вчинення 

реєстраційних дій / рішення суду про заборону вчинення 

реєстраційних дій в базу даних заяв Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

13 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Інформація про стан розгляду поданої заяви власника про 

заборону вчинення реєстраційних дій / рішення суду про 

заборону вчинення реєстраційних дій може бути отримана 

заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється 

адміністратором Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

14 Примітки  

 

 


