
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

«29» квітня  2021р. № 9 

 

П Е Р Е Л І К 

адміністративних послуг, субʼєктом надання  яких є 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Баштанської міської ради 

 

№ 

пп 

Назва послуги 

 Реєстрація нерухомості 
1.  Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

2.  Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме 

майно 

3.  Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування 
рішень державного реєстратора (за рішенням суду) 

4.  Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

5.  Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

6.  Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно 

7.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

8.  Заборона вчинення реєстраційних дій 

 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 
9.  Реєстрація місця проживання 

10.  Зняття з реєстрації місця проживання 

11.  Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

12.  Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку/квартирі осіб 

13.  Реєстрація місця перебування особи 

 Реєстрація бізнесу 
14.  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань 

15.  Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 
громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-

підприємця 

16.  Державна реєстрація припинення фізичної особи- підприємця 

17.  Державна реєстрація зміни фізичної особи- підприємця 

18.  Державна реєстрація включення фізичної особи-підприємця 

19.  Державна реєстрація створення фізичної особи-підприємця 

20.  Державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 
громадського формування) 

21.  Державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування) 
22.  Державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи 

(крім громадського формування) 
23.  Державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім 

громадського формування) 



24.  Державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім 

громадського формування) 
25.  Державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) 

26.  Державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної 
особи(крім громадського формування) 

27.  Державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громадського 

формування) 
28.  Державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) 
29.  Державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 

статуту (крім громадського формування) 
30.  Державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на 

підставі власного установчого документа (крім громадського формування) 
31.  Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім 

громадського формування) 

32.  Державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 
липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім 

громадського  формування) 
33.  Державної реєстрації створення юридичної особи (крім громадського формування) 

  Послуги паспортного сервісу 

34.  Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у 
тому числі термінове оформлення) 

35.  Оформлення та видача паспорта громадянина України 

36.  Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, 
втраченого або викраденого 

  Послуги сервісного центру МВС 

37.  Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів 

38.  Видача (обмін) посвідчень водія 

  Послуги Державного земельного кадастру 

39.  Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного 
кадастру 

40.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 
ділянку з видачею витягу 

41.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

42.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах 
територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 

43.  Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

44.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні 
земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами, з видачею витягу 

45.  Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

46.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 у формі: 



1) витягу з державного земельного кадастру про: 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць 

обмеження у використанні земель 
 
 

  відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними  
в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

 майно усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про 

речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р. 

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)                  

 3) викопіювань з картографічної основи Державного  земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану) 

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного 
кадастру 

 

 

47.  Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність 
земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 
призначення (використання) 

48.  Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 
документації із землеустрою 

49.  Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

50.  Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації 

51.  Видача висновку про погодження документації із землеустрою 

52.  Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що 
перебувають у державній власності 

53.  Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності 

54.  Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок 

  Послуги у сфері будівництва 

55.  Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації 

56.  Видача дозволу на виконання будівельних робіт 

57.  Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

  Послуги у сфері Державна реєстрація актів цивільного стану 

58.  Державна реєстрація актів цивільного стану 

 

 

 

Начальник ЦНАП                                                          Олександр ЧЕРНЕНКО 


