
Найменування 
суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

Назва 
адміністративної 

послуги 

Розмір плати (адміністративний збір) за 
надання адміністративної послуги (у разі 

її надання на платній основі)

Результат надання 
адміністративної 

послуги

Правові підстави для надання 
адміністративної послуги та 

встановлення розміру плати за її 
надання 

Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Державна реєстрація 
права власності на 
нерухоме майно     

За державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно  у строк 5 робочих днів - 0,1 

розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

1 прожитковий мінімум для працездатних 
осіб - у строк два робочі дні;

2 прожиткових мінімума для працездатних 
осіб - у строк один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб - у строк 2 години.

Полрядок звільнення від сплати 
адміністративного збору під час проведення 

державної реєстрації речових прав 
визначений Законом.

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.

Реєстру адміністративних послуг , 

які  надаються відділом державної реєстрації виконавчого комітету Баштанської міської ради



Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Державна реєстрація 
іншого речового права 

на нерухоме майно, 
обтяження права на 

нерухоме майно

За державну реєстрацію інших речових 
прав, відмінних від права власності (крім 
іпотеки), справляється адміністративний 

збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

За державну реєстрацію інших речових 
прав, відмінних від права власності (крім 
іпотеки), проведену у строки менші, ніж 

передбачені статтею 19 цього Закону, 
справляється адміністративний збір у 

такому розмірі:
1 прожитковий мінімум для працездатних 

осіб - у строк два робочі дні;
2 прожиткових мінімума для працездатних 

осіб - у строк один робочий день;
5 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб - у строк 2 години.
За державну реєстрацію обтяжень речових 

прав, іпотеки справляється 
адміністративний збір у розмірі 0,05 

прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб.

Полрядок звільнення від сплати 
адміністративного збору під час проведення 

державної реєстрації речових прав 
визначений Законом.

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.                      



Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Взяття на облік 
безхазяйного 

нерухомого майна
Безоплатно                                                                 

Інформація з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно, 

витяг.                         

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.

Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Внесення запису про 
скасування державної 

реєстрації прав
Безоплатно                                                                                                                

Інформація з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно, 

витяг.

 Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.



Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Надання інформації з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно                                    

Розмір плати за надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно:
за надання інформації у паперовій формі - 
0,025 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб;
за надання інформації в електронній формі - 

0,0125 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Інформація з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно.

 Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.

Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Надання виписки з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно

Безоплатно                                                                                                                
Виписка з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

 Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.



Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Внесення змін до 
записів Державного 
реєстру прав, у тому 
числі виправлення 
технічної помилки, 
допущеної з вини 

заявника

За внесення змін до записів Державного 
реєстру прав, у тому числі виправлення 
технічної помилки, допущеної з вини 

заявника,справляється адміністративний 
збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб.

Інформація з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно, 

витяг.                         

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами.
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі 

змінами.
Постанова Кабінету міністрів України 

«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 
1127, зі змінами.

Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Реєстрація місця 
проживання фізичних 

осіб

За реєстрацію місця проживання 
встановлюється адміністративний збір у 

розмірі 0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати та 0,0255 розміру 

мінімальної заробітної плати (у разі 
звернення особи з порушенням 

встановленого цим Законом строку).

Проставлення штампу 
до паспортного 

документу 
громадянина України 

з відміткою про 
реєстрацію місця 

проживання та/або 
видача відповідної 

довідки про 
реєстрацію місця 

проживання особи.

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова 
КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  
затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру"



Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Зняття з реєстрація 
місця проживання 

фізичних осіб

За зняття з реєстрації місця проживання 
встановлюється адміністративний збір у 

розмірі 0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати та 0,0255 розміру 

мінімальної заробітної плати (у разі 
звернення особи з порушенням 

встановленого цим Законом строку).

Проставлення штампу 
до паспортного 

документу 
громадянина України 

з відміткою про зняття 
з реєстрації місця 

проживання та/або 
видача відповідної 

довідки про зняття з 
реєстрації місця 

проживання особи.

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова 
КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  
затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру"

Відділ державної 
реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської 

міської ради

Реєстрація/ зняття з 
реєстрації місця 

перебування фізичних 
осіб

За реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
перебування встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 0,0085 
розміру мінімальної заробітної плати та 

0,0255 розміру мінімальної заробітної плати 
(у разі звернення особи з порушенням 
встановленого цим Законом строку).

Проставлення штампу 
до паспортного 

документу фізичної 
особи з відміткою про 

реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця 

перебування та/або 
видача відповідної 

довідки про 
реєстрацію/ зняття з 

реєстрації місця 
перебування особи.

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова 
КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  
затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру"

Начальник відділу державної реєстрації                                                                                     О.О. Черненко


