
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Жовківської міської ради  

        від 12.08.2021 № 27 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 04-06 

адміністративної послуги 

«Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно в зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора 

прав на нерухоме майно» 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Жовківської  міської ради  
 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги) 

 

1. Назва суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги, місце 

знаходження, телефон, 

веб-сайт, електронна 

пошта, графік роботи 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Жовківської  міської ради 

Адреса: вул. Львівська, 40, м.Жовква, Львівського району 

Львівської області, 80300 

Тел.: +38 097-97-09-301 

Веб-сайт: http://zhovkva-rada.gov.ua  

Електронна пошта: cnapzhovkva@ukr.net 

Графік роботи (час прийому):  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 по 17.15 год. 

П’ятниця з 08.00 по 16.00 год.  

З 12.00 по 13.00 год. перерва на обід  

Субота, неділя – вихідні дні. 

(Графік роботи тимчасовий на час тестового режиму) 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги; порядок та 

спосіб їх подання, а у 

разі потреби – 

інформація про умови чи 

підстави отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява про внесення змін до запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно – формується 

уповноваженою особою органу державної реєстрації 

прав/центру надання адміністративних послуг. 

2. 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». 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 електронних 

сервісів. 

3. Документ, у якому виявлено технічну помилку. 

4. 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.  

 

3. Оплата Безоплатно 

4. Результат надання 

послуги 

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно  та витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій формі 

(за бажанням заявника). Рішення про відмову у внесенні 

змін до запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

5. Строк надання послуги Надається в строк, що не перевищує одного робочого дня з 

дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 

6. Спосіб 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**. 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно за бажанням заявника може бути отриманий у 

паперовій формі. 

Рішення про відмову у скасуванні рішення державного 

реєстратора, скасуванні запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника 

може бути отримане у паперовій формі. 

7. Акти законодавства 

щодо надання послуги 

5. Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 19, 26); 

6. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.12.2015 № 1127; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно» від 26.10.2011 № 

1141; 

8. Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016  № 

3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та 

рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


