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1.  

ЦНАП 

(місцезнаходження (адреса), 

довідковий телефон, адреса 

електронної пошти та веб-сайту) 

Центр надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) 

46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6, 

І-ий поверх 

Графік прийому громадян: 

понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00 год.; 

вівторок – з 11.00 до 20.00 год.; 

п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.; 

субота – з 8.00 до 15.00 год. 

Телефон: (067) 4472741, 0800303520 

(безкоштовно). 

Електронна адреса ЦНАП: 

cnapternopil@meta.ua 

Веб-сайт ЦНАП: https://cnap.rada.te.ua/ 

Територіальний підрозділ ЦНАП: 

46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 

3, 1-й поверх. 

Графік прийому громадян: 

понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15 год.; 

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.; 

обідня перерва – з 13.00.до 14.00 год.; 

субота, неділя – вихідні. 

Телефон: (067) 4725715 

Електронна пошта: ner.main@i.ua 

https://ternopilcity.gov.ua/pro-gromadu/tsentr-

nadannya-administrativnih-poslug-u- 

naselenih-punktah-yaki-priednalisya-do-tmtg/ 

https://cnap.rada.te.ua/
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2.  

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, що 

передбачені законом, та вимоги 

до них 

1. Заява (формується та реєструється 

державним реєстратором). 

2. Паспорт громадянина України або інший 

документ, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України. 

3. У разі подання заяви уповноваженою 

особою також пред’являється оригінал 

документа, що підтверджує її повноваження.  

4. Документ про сплату адміністративного 

збору або документ, що підтверджує право на 

звільнення від сплати адміністративного збору. 

5. Оригінал документу, що підтверджує 

виникнення, перехід або припинення права 

власності на нерухоме майно, а саме (при 

наявності одного або декількох): 

1) укладеного в установленому законом 

порядку договору, предметом якого є нерухоме 

майно, речові права на яке підлягають 

державній реєстрації, чи його дубліката; 

2) свідоцтва про право власності на частку 

у спільному майні подружжя у разі смерті 

одного з подружжя, виданого нотаріусом або 

консульською установою України, чи його 

дубліката; 

3) свідоцтва про право на спадщину, 

виданого нотаріусом або консульською 

установою України, чи його дубліката; 

4) виданого нотаріусом свідоцтва про 

придбання майна з прилюдних торгів 

(аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з 

прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні 

торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів; 

5) свідоцтва про право власності, виданого 

органом приватизації наймачам житлових 

приміщень у державному та комунальному 

житловому фонді, чи його дубліката; 

6) свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 

1 січня 2013 року органом місцевого 

самоврядування або місцевою державною 

адміністрацією; 

7) державного акта на право приватної 

власності на землю, державного акта на право 

власності на землю, державного акта на право 

власності на земельну ділянку, виданих до 1 

січня 2013 року; 

8) рішення суду, що набрало законної 

сили, щодо права власності на нерухоме майно; 

9) ухвали суду про затвердження 

(визнання) мирової угоди; 
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10) рішення уповноваженого законом 

органу державної влади про повернення 

об’єкта нерухомого майна релігійній 

організації; 

11) рішення власника майна, 

уповноваженого ним органу про передачу 

об’єкта нерухомого майна з державної у 

комунальну власність чи з комунальної у 

державну власність або з приватної у державну 

чи комунальну власність; 

12) інших документів, що відповідно до 

законодавства підтверджують набуття, зміну 

або припинення права власності на нерухоме 

майно 

 

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 (не вимагається у разі, коли реєстрація 

такого документа здійснювалася в Єдиному 

реєстрі документів); 

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого 

майна; 

3) документ, що підтверджує присвоєння 

об’єкту нерухомого майна адреси (не 

вимагається у разі, коли державна реєстрація 

права власності проводиться на індивідуальний 

(садибний) житловий будинок, садовий, 

дачний будинок, збудований на земельній 

ділянці, право власності на яку зареєстровано в 

Державному реєстрі прав); 

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).  

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 

нерухомого майна адреси, не вимагається у 

разі, коли державна реєстрація права власності 

проводиться на індивідуальний (садибний) 

житловий будинок, садовий, дачний будинок, 
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збудований на земельній ділянці, право 

власності на яку зареєстровано в Державному 

реєстрі прав.  

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 

нерухомого майна адреси, також 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.  

 

2. Для державної реєстрації права власності 

на реконструйований об’єкт нерухомого 

майна (в тому числі в результаті 

переведення об’єкта нерухомого майна із 

житлового у нежитловий або навпаки) 

подається: 

1) документ, що посвідчує право власності на 

об’єкт нерухомого майна до його реконструкції 

(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 (не вимагається у разі, коли реєстрація 

такого документа здійснювалася в Єдиному 

реєстрі документів); 

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого 

майна; 

4) письмова заява співвласників про розподіл 

часток у спільній власності на 

реконструйований об’єкт нерухомого майна (у 

разі, коли державна реєстрація проводиться 

щодо майна, що перебуває у спільній частковій 

власності та у результаті проведення 

реконструкції змінився розмір часток у такому 

праві); 

5) договір про спільну діяльність або договір 

простого товариства (у разі, коли державна 

реєстрація проводиться щодо майна, 

реконструкція якого здійснювалась у 

результаті спільної діяльності). 

 

 3. Для державної реєстрації права 

власності на індивідуальні (садибні) житлові 

будинки, садові, дачні будинки, господарські 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page?text=%F2%E5%F5%ED%B3%F7%ED%E8%E9+%EF%E0%F1%EF%EE%F0%F2#w14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page?text=%F2%E5%F5%ED%B3%F7%ED%E8%E9+%EF%E0%F1%EF%EE%F0%F2#w28
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(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до 

них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 

1992 р.,: 

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого 

майна; 

2) документ, що підтверджує присвоєння 

об’єкту нерухомого майна адреси (не 

вимагається у разі, коли державна реєстрація 

права власності проводиться на індивідуальний 

(садибний) житловий будинок, садовий, 

дачний будинок, збудований на земельній 

ділянці, право власності на яку зареєстровано в 

Державному реєстрі прав). 

 

4. Для державної реєстрації права 

власності на індивідуальні (садибні) житлові 

будинки, садові, дачні будинки, господарські 

(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до 

них, що розташовані на території сільських, 

селищних, міських рад, якими відповідно до 

законодавства здійснювалося ведення 

погосподарського обліку, та які закінчені 

будівництвом до 5 серпня 1992 р., замість 

документів,  вказаних вище можуть бути 

подані: 

1) документ, що посвідчує речове право на 

земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

нерухомого майна, у тому числі рішення 

відповідної ради про передачу (надання) 

земельної ділянки в користування або 

власність чи відомості про передачу (надання) 

земельної ділянки в користування або 

власність з погосподарської книги; 

2) виписка з погосподарської книги, надана 

виконавчим органом сільської ради (якщо 

такий орган не створений, — сільським 

головою), селищної, міської ради або 

відповідною архівною установою 

 

     5. Для державної реєстрації прав на 

окремий індивідуально визначений об’єкт 

нерухомого майна (квартира, житлове, 

нежитлове приміщення тощо), будівництво 

якого здійснювалося із залученням коштів 

фізичних та юридичних осіб або у результаті 

діяльності житлового, житлово-

будівельного, дачного, гаражного чи іншого 

кооперативу, подаються: 

1. Один і нижчеперелічених за наявності: 
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1) Інвестиційний договір, договір про 

пайову участь, договір купівлі-продажу 

майнових прав тощо.  

2) Довідка житлового, житлово-

будівельного, дачного, гаражного чи іншого 

кооперативу про членство в кооперативі та 

внесення таким членом кооперативу пайового 

внеску в повному обсязі. 

3) Видана управителем фонду фінансування 

будівництва довідка про право довірителя на 

набуття у власність об’єкта інвестування. 

4) Договір купівлі-продажу облігацій та за 

наявності документ, згідно з яким здійснилося 

закріплення відповідного об’єкта інвестування 

за власником облігацій (договір резервування, 

бронювання тощо). 

2. Технічний паспорт на окремий 

індивідуально визначений об’єкт нерухомого 

майна. 

3. Завірені особою, що залучала кошти 

фізичних та юридичних осіб, відповідним 

кооперативом копії документів (у разі, коли 

такі документи не подано особою, що залучала 

кошти фізичних та юридичних осіб, 

відповідним кооперативом): 

- документа, що відповідно до вимог 

законодавства засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта; 

- документа, що підтверджує присвоєння 

об’єкту нерухомого майна адреси (крім 

випадків державної реєстрації права власності 

на реконструйований об’єкт нерухомого 

майна); 

- 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). 

 

     

   6. Для державної реєстрації права 

власності на окреме індивідуально 

визначене нерухоме майно (квартира, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page2?text=%F2%E5%F5%ED%B3%F7%ED%E8%E9+%EF%E0%F1%EF%EE%F0%F2#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page2?text=%F2%E5%F5%ED%B3%F7%ED%E8%E9+%EF%E0%F1%EF%EE%F0%F2#w23
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житлове, нежитлове приміщення тощо), 

розміщене в об’єкті нерухомого майна, 

будівництво якого здійснювалося у 

результаті діяльності кооперативу 

подаються: 

- довідка кооперативу про членство особи 

в кооперативі та внесення таким членом 

кооперативу пайового внеску в повному обсязі; 

- технічний паспорт на окреме 

індивідуально визначене нерухоме майно 

(квартира, житлове, нежитлове приміщення 

тощо). 

 

 

   7. 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  

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). 

 

 

8. 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 
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(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). 

 

 

9. 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); 

1 -

1) акт приймання-передачі майна або 

інший документ, що підтверджує факт передачі 

такого майна (справжність підписів  

засвідчується відповідно до Закону України 

«Про нотаріат») 

2) 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 
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(учасників) юридичної особи. 

 

 

10. Для державної реєстрації права 

власності у зв’язку із виділенням 

нерухомого майна в натурі власникам 

майнових паїв членів колективних 

сільськогосподарських підприємств 

подаються: 

1) свідоцтво про право власності на майновий 

пай члена колективного 

сільськогосподарського підприємства 

(майновий сертифікат) з відміткою 

підприємства правонаступника 

реорганізованого колективного 

сільськогосподарського підприємства про 

виділення майна в натурі, засвідченою 

підписом керівника такого підприємства та 

печаткою; 

2) акт приймання-передачі нерухомого майна. 

 

 

11. Для державної реєстрації права 

власності на земельну ділянку, права на яку 

набуваються шляхом передачі земельних 

ділянок у власність із земель державної або 

комунальної власності, подається рішення 

органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування про передачу земельної 

ділянки у власність або про затвердження 

документації із землеустрою щодо формування 

земельної ділянки та передачу її у власність. 

 

12. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного 

будівництва подаються: 

1) документ, що посвідчує речове право на 

земельну ділянку під таким об’єктом (крім 

випадку, коли речове право на земельну 

ділянку вже зареєстровано в Державному 

реєстрі прав); 

2) документ, що відповідно до законодавства 

надає право на виконання будівельних робіт 

(не вимагається у разі, коли реєстрація такого 

документа здійснювалася в Єдиному реєстрі 

документів); 

3) технічний паспорт на об’єкт незавершеного 

будівництва. 
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  13. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного 

будівництва, що підлягає приватизації, 

подаються: 

1) документ, що посвідчує речове право на 

земельну ділянку під таким об’єктом (крім 

випадків, коли речове право на земельну 

ділянку вже зареєстровано в Державному 

реєстрі прав або коли за рішенням державного 

органу приватизації продаж об’єкта 

незавершеного будівництва здійснюється під 

розбирання без земельної ділянки); 

2) копія наказу Фонду державного майна про 

включення об’єкта незавершеного будівництва 

до переліку об’єктів державної власності, що 

підлягають приватизації; 

3) копія наказу державного органу приватизації 

про прийняття рішення про приватизацію 

такого об’єкта; 

4) технічний паспорт на об’єкт незавершеного 

будівництва. 

 

   14. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного 

будівництва, набутого на підставі договору 

або з прилюдних торгів, подаються 

відповідний договір або свідоцтво про 

придбання майна з прилюдних торгів  

(аукціонів) чи свідоцтво про придбання майна з 

прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні 

торги (аукціони) не відбулися. 

 

      15. Для державної реєстрації права 

власності у зв’язку з поверненням майна у 

власність реабілітованим громадянам 

подається рішення комісії з питань поновлення 

прав реабілітованих про повернення майна 

реабілітованій особі. 

 

 

    16. 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 
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постійного користування земельною 

ділянкою, свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно подається (у разі наявності) 

1) копія примірника втраченого, пошкодженого 

чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно. 

 

 

17. Для державної реєстрації права 

власності на земельну ділянку, що 

створюється шляхом поділу або об’єднання, 

подається:  

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). 

 

      18. 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 (крім 

випадків поділу або об’єднання таких об’єктів 

нерухомого майна, як квартира, житлове або 

нежитлове приміщення тощо). 

 

 

 

19. Для державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно, що 

створюється шляхом поділу або об’єднання 

майна, що перебуває у спільній власності, 
крім документів, передбачених вище, також 
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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. 

При цьому право спільної власності на 

нерухоме майно, що створюється шляхом 

поділу або об’єднання майна, не припиняється. 

 

 

20. 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 (крім 

випадків поділу або об’єднання таких об’єктів 

нерухомого майна, як квартира, житлове або 

нежитлове приміщення тощо 

 

 

21. Для державної реєстрації права 

власності на підставі рішення власника 

майна, уповноваженого ним органу про 

передачу об’єкта нерухомого майна з 

державної у комунальну власність чи з 

комунальної у державну власність або з 

приватної у державну чи комунальну 

власність також подаються: 
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1) рішення правонабувача майна, 

уповноваженого ним органу про надання згоди 

на передачу об’єкта нерухомого майна; 

2) акт приймання-передачі такого об’єкта 

нерухомого майна. 

 

 

22. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт нерухомого майна для 

розміщення дипломатичних представництв, 

консульських установ та міжнародних 

міжурядових організацій також подаються 

відповідна нота МЗС, а для розміщення 

міжнародних неурядових та іноземних  

організацій — лист Генеральної дирекції з 

обслуговування іноземних представництв, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласної та Севастопольської міської 

держадміністрації. 

 

     23. Для державної реєстрації права 

власності у зв’язку з набуттям у власність 

майна компанією з управління активами 

інституційних інвесторів також подаються: 

1) регламент корпоративного 

інвестиційного фонду або регламент пайового 

інвестиційного фонду; 

2) свідоцтво про внесення інституту 

спільного інвестування до реєстру інститутів 

спільного інвестування. 

  

      

    24. Для державної реєстрації припинення 

права власності на нерухоме майно у зв’язку 

з відмовою власника від права власності 

подається документ, що посвідчує право 

власності на об’єкт нерухомого майна (крім 

випадків, коли право власності на такий об’єкт 

вже зареєстровано в Державному реєстрі прав). 

 

     

    25. Для державної реєстрації припинення 

права власності на об’єкт нерухомого майна, 

об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку 

з його знищенням подаються: 

1) документ, відповідно до якого 

підтверджується факт такого знищення; 

2) документ, що посвідчує право власності 
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на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, 

коли право власності на такий об’єкт вже 

зареєстровано в Державному реєстрі прав або 

коли такі документи було знищено одночасно 

із знищенням такого об’єкта). 

 

 

    26. Для державної реєстрації права 

власності та інших речових прав на 

нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або 

податковій заставі, також подається 

документ, що підтверджує наявність факту 

згоди іпотекодержателя або контролюючого 

органу на відчуження або передачу на іншому 

речовому праві такого майна (дія не 

поширюється на випадки: державної реєстрації 

права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 

1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що 

діяло на момент їх виникнення; державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно 

на підставі свідоцтва про право на спадщину; 

державної реєстрації права власності та 

інших речових прав на нерухоме майно на 

підставі рішення суду; 

державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно, що набувається в результаті 

його примусової реалізації відповідно до 

закону. 

 

27. 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) копія письмової вимоги про усунення 

порушень, надісланої іпотекодержателем 

іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є 

відмінним від іпотекодавця; 

2) документ, що підтверджує наявність 

факту завершення 30-денного строку з моменту 

отримання іпотекодавцем та боржником, якщо 

він є відмінним від іпотекодавця, письмової 

вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш 

тривалий строк не зазначений у відповідній 

письмовій вимозі; 

3) заставна (якщо іпотечним договором 

передбачено її видачу). 
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28. Для державної реєстрації права 

власності на майно, яке набувається у 

зв’язку з виконанням умов правочину, з 

якими закон та/або відповідний правочин 

пов’язує можливість виникнення, переходу, 

припинення таких прав, подається документ, 

що підтверджує наявність факту виконання 

відповідних умов правочину. 

 

29. Для державної реєстрації прав, що 

набувається не у результаті вчинення 

нотаріальних дій або не на підставі 

документів, виданих (оформлених) органами 

державної влади чи органами місцевого 

самоврядування подаються документи, що 

визначають обсяг цивільної правоздатності, 

дієздатності фізичних та юридичних осіб, а 

також обсяг повноважень представника 

фізичної або юридичної особи. 

 

30. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт нерухомого майна у разі, 

коли в документах, що подаються для такої 

реєстрації, відсутні відомості про технічні 

характеристики відповідного об’єкта  
подається технічний паспорт на такий об’єкт. 

 

31. Для державної реєстрації права 

власності на підставі заяви спадкоємця 

подаються: 

1) документи, 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. 

   32. Для державної реєстрації права 

власності у разі витребування нерухомого 

майна з чужого незаконного володіння на 

підставі рішення суду подаються необхідні 

для відповідної реєстрації документи, 

передбачені статтею 27 Закону України “Про 

державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” та Порядком, 

що підтверджують право власності на 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/paran295#n295
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нерухоме майно належного власника. 

33. Для державної реєстрації права 

власності у разі розірвання договору, за 

яким відбувся перехід права власності на 

нерухоме майно, на підставі рішення суду 
подаються документи, необхідні для 

відповідної реєстрації, передбачені статтею 

27 Закону України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” та Порядком, що підтверджують 

право власності на нерухоме майно 

відчужувача до укладення такого договору. 

34. Для державної реєстрації права 

власності у разі переведення прав та 

обов’язків покупця за договором, за яким 

відбувся перехід права власності на 

нерухоме майно, на підставі рішення суду 
подається примірник (дублікат) такого 

договору. 

35. Для державної реєстрації права 

власності на самочинно збудоване нерухоме 

майно, право власності на яке визнається на 

підставі рішення суду, подаються необхідні 

для відповідної реєстрації документи, 

передбачені пунктом 41  Порядку. 

36. Для державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного 

будівництва, право власності на яке  

визнається на підставі рішення суду, 

подаються необхідні для відповідної реєстрації 

документи, передбачені пунктом 68 Порядку. 

37. Для державної реєстрації права 

власності у зв’язку з набуттям у власність 

майна юридичною особою, що є 

управителем фонду операцій з нерухомістю, 

також подаються затверджені правила фонду 

операцій з нерухомістю. 

38. 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: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/paran295#n295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/paran295#n295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page2#n516
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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). 

 

3. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто (або уповноваженою особою)  

4. 

Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги, 

розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного збору) 

за платну адміністративну 

послугу; 

Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

Адміністративна послуга надається платно.  

 За державну реєстрацію права власності 

справляється адміністративний збір у розмірі 

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (230 грн.). 

1 прожитковий мінімум для працездатних 

осіб - у строк два робочі дні (2 270 грн.); 

2 прожиткових мінімума для працездатних 

осіб - у строк один робочий день (4 540 грн.); 

5 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб - у строк 2 години              

(11 350грн.). 

 

Адміністративний збір справляється за 

одну надану послугу у сфері державної 

реєстрації прав. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав одночасно усім 

співвласникам нерухомого майна 

адміністративний збір справляється один раз у 

повному обсязі. 

У разі надання однієї послуги у сфері 
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державної реєстрації прав співвласникам 

нерухомого майна окремо один від одного 

адміністративний збір справляється у повному 

обсязі з кожного із співвласників. 

У разі відмови у проведенні реєстраційних 

дій адміністративний збір не повертається. 

У разі відкликання заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

адміністративний збір підлягає поверненню. 

 
Реквізити рухунку: 
КОД ЄДРПОУ: 37977599 
РАХУНОК: UA588999980314070530000019751 

ОДЕРЖУВАЧ:  ГУК у Терн.обл./тг 
м.Терноп./22012600 
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012600 
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП) 
 
Скорочені терміни (реквізити рухунку): 
КОД ЄДРПОУ: 37977599 

РАХУНОК:  UA138999980314060540000019751 
ОДЕРЖУВАЧ:  ГУК у Терн.обл./тг 
м.Терноп./22012900 
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012900 
Банк отримувача (ГУДКСУ): Казначейство України 
(ЕАП) 

 
 

Звільняються від сплати 

адміністративного збору під час проведення 

державної реєстрації речових прав: 

1) фізичні та юридичні особи - під час 

проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення 

державної реєстрації прав у порядку, 

визначеному Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень»; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно проживають до 

відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов’язкового) і 

гарантованого добровільного відселення, за 

умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 

прожили або відпрацювали в зоні безумовного 



Тернопільська міська рада, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  

управління державної реєстрації     

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА А-28-01-00                                                                                                                
Сторінка - 19 з 21 

 

(обов’язкового) відселення не менше двох 

років, а в зоні гарантованого добровільного 

відселення - не менше трьох років; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 

потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно працюють і 

проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 

року вони прожили або відпрацювали в цій 

зоні не менше чотирьох років; 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, 

особи із числа учасників антитерористичної 

операції, яким надано статус інваліда війни або 

учасника бойових дій, та сім’ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, 

і прирівняні до них у встановленому порядку 

особи; 

6) інваліди I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, 

селищної, міської ради, виконавчий орган якої 

здійснює функції суб’єкта державної реєстрації 

прав. 

 

    5. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

5 робочих днів; 2 робочих дні; 1 робочий день; 

2 години 

 6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

В електронній та (за бажанням завника) в 

паперовій формі: 

1) Витяг з Державного реєстру прав; 

2) Рішення про зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень;  

3) Рішення про відмову у державній реєстрації 

прав та їх обтяжень. 

 7. 

Спосіб і місце отримання 

відповіді (результату 

адміністративної послуги) 

Шляхом звернення до відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 

управління державної реєстрації 

Тернопільської міської ради 
(особисто або уповноваженою особою) 

 8. 

Перелік підстав для відмови в 

наданні адміністративної 

послуги 

 Відмова у державній реєстрації: 

1) заявлене речове право, обтяження не 

підлягають державній реєстрації відповідно до 

цього Закону; 
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2) заява про державну реєстрацію прав подана 

неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, 

встановленим цим Законом; 

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) заяву про державну реєстрацію обтяжень 

щодо попереднього правонабувача подано 

після державної реєстрації права власності на 

таке майно за новим правонабувачем; 

8) після завершення строку, 

встановленого частиною третьою статті 23 

цього Закону, не усунені обставини, що були 

підставою для прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви про державну 

реєстрацію прав; 

9) документи подано до неналежного суб’єкта 

державної реєстрації прав, нотаріуса; 

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень в електронній формі подано особою, 

яка згідно із законодавством не має 

повноважень подавати заяви в електронній 

формі; 

11) заявником подано ті самі документи, на 

підставі яких заявлене речове право, обтяження 

вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 

12) заявник звернувся із заявою про державну 

реєстрацію права власності щодо майна, що 

відповідно до поданих для такої реєстрації 

документів відчужено особою, яка на момент 

проведення такої реєстрації внесена до 

Єдиного реєстру боржників, у тому числі за 

виконавчими провадженнями про стягнення 

аліментів за наявності заборгованості з 

відповідних платежів понад три місяці. 

 

Відмова у прийнятті заяви: 

1) відсутності документа, що підтверджує 

оплату адміністративних послуг, або внесення 

відповідної плати не в повному обсязі; 

2) невстановлення особи заявника чи обсягу 

його повноважень на подання відповідної 

заяви; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/print#n251
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3) відсутності в Державному земельному 

кадастрі відомостей про земельну ділянку (у 

разі державної реєстрації прав на земельну 

ділянку). 

 

9. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги (пункти, статті, розділи 

тощо, назва та реквізити 

законодавчих актів) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень"  від 01.07.2004 року № 1952-IV (зі  

змінами). 

Постанова КМУ «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 №1127 (зі 

змінами). 

10. 

Адреса та режим роботи 

виконавчого органу міської 

ради, що надає адміністративну 

послугу 

Відділ державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно управління державної 

реєстрації Тернопільської міської ради 

бульв. Т.Г.Шевченка,3;  

1-ий поверх, каб. 5,6 

Режим роботи: 

Понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15 

п’ятниця  – з 8.00 до 16.00 

обідня перерва – з 13.00 до 14.00 

Графік прийому громадян:  

Понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15 

п’ятниця  – з 8.00 до 16.00 

обідня перерва – з 13.00 до 14.00 

Електронна пошта:  ner.main@i.ua 

тел../факс. (067)4472715 

* Державний реєстратор відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

управління державної реєстрації Тернопільської міської ради за допомогою програмних 

засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за 

умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє підпис. 
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