
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги

04-07. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 (назва адміністративної послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської
ради

Державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого
комітету Гребінківської міської ради.
(суб’єкт надання адміністративних послуг)

1 Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної послуги,
телефон, електронна адреса

Адреса :Полтавська область, Гребінківський район,
м.Гребінка, вул.Ярослава Мудрого,35
Тел.: 92578
Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
Електронна пошта:13956272@mail.gov.ua

2 Інформація щодо режиму роботи Графік роботи:
Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви.

3 Перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної 
послуги

Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна. Форма визначена наказом Міністерства юстиції 
України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування 
відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;Документ, що 
посвідчує особу, його копія;

Документ, що підтверджує повноваження, його копія;
Заявник додатково пред’являє документ, що посвідчує

посадову особу.

5 Порядок та спосіб подання 
документів

Особисто уповноважена особа шляхом звернення до 
органу державної реєстрації прав.

6 Платність/безоплатність 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

7 нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 
№1204 «Про затвердження розміру та порядку 
використання плати за внесення змін до записів 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
надання інформації з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно».

8 Строк надання адміністративної 
послуги

Надається у день прийняття заяви.

9 Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

10 Спосіб отримання 
результатунадання 
адміністративної послуги

Шляхом звернення до органу державної реєстрації прав 
або поштою.

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

Частина 11 статті 15 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».
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