
                ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Наказ департаменту надання 

              адміністративних послуг 

               Кропивницької міської ради 

               19 березня 2021 р. № 14 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
 

Послуга: надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно 
 

1. 

Найменування суб’єкта надання 
адміністративної послуги та 
центру надання адміністративних 
послуг 

1) Відділ державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно управління у сфері державної 

реєстрації департаменту надання 

адміністративних послуг Кропивницької міської 

ради; 

 

2) Центр надання адміністративних послуг міста   

Кропивницького «Прозорий офіс» 

2. 

Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної послуги 
та центру надання 
адміністративних послуг, їх 
телефони, електронні адреси 

25006, м. Кропивницький, вул. Архітектора 

Паученка, 41/26,  

електронна адреса: cnap@krmr.gov.ua   

веб-сайту : dozvil.kr-rada.gov.ua  

т. 0522-30-87-90, 050-377-70-22  

3. 

Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги та центру надання 
адміністративних послуг 

1) понеділок-четвер з 8.00 до 17.00 

    п’ятниця з 8.00 до 16.00 

     

2) понеділок-четвер з 8.00 до 17.00 

    п’ятниця з 8.00 до 16.00 

    субота з 8.00 до 15.00 

4. 
Перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги 

Заява про надання інформації.  

Документ, що посвідчує особу заявника. У разі 

подання заяви уповноваженою особою така особа, 

крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє 

документ, що підтверджує її повноваження. 

Документ, що підтверджує внесення плати за 

надання інформації з Державного реєстру прав. 

5. 
Порядок та спосіб подання 
документів  

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом 

звернення до центру надання адміністративних 

послуг, суб’єкта державної реєстрації прав або 

через веб-портал Міністерства юстиції України. 

6. 
Платність/безоплатність 
адміністративної послуги 

Адміністративна послуга надається платно. 

6.1. 
нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата 

Закон України «Про державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015 №1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

7. 
Строк надання адміністративної 
послуги 

Здійснюються в день реєстрації відповідної заяви 

в Державному реєстрі прав.  

8. 
Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

Невнесення плати за надання інформації або 

внесення плати не в повному обсязі. 

9. 
Результат надання 
адміністративної послуги 

Інформація з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 



10. 
Спосіб отримання результату 
надання адміністративної послуги 

Шляхом звернення до центру надання 

адміністративних послуг, суб’єкта державної 

реєстрації прав або через  

веб-портал Міністерства юстиції України. 

11. 
Нормативно-правові акти, які 
регулюють порядок та умови 
надання адміністративної послуги 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015 №1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Начальник управління-начальник відділу- 
державний реєстратор                                                                  Андрій АДАМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


