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Центр надання адміністративних послуг м. Львова
www.city-adm.lviv.ua, e-mail: service_center@city-adm.lviv.ua
Додаток 8
Затверджено
наказом начальника управління
державної реєстрації
юридичного департаменту
Львівської міської ради від
04.03.2019 №3-р

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Заборона вчинення реєстраційних дій
Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради/
Територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг м. Львова
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
та/або центру надання адміністративних послуг
1 Центр надання
адміністративних послуг
(найменування,
місцезнаходження, режим
роботи, телефон, адреса
електронної пошти та вебсайт)

вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79017
вул. І. Виговського, 32, м. Львів, 79022
вул. Генерала Чупринки, 85, м. Львів, 79057
пр. Червоної Калини, 72а, м. Львів, 79066
вул. М. Хвильового, 14а, м. Львів, 79068
вул. Т. Шевченка, 374, м. Львів, 79069
Територіальний підрозділ ЦНАП:
смт. Рудне, вул. Грушевського, 55, 79493
смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А, 79491
м. Винники, вул. Галицька, 12, 79495
м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 4, 80381
понеділок - вівторок: 09:00 – 18:00
середа: 09:00 – 20:00
четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця – субота: 09:00 – 16:00
Віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАПу:
с. Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48, 81126,
с. Зашків, вул. Є. Коновальця, 110А, 80375
с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, 81085
понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця: 09:00 – 16:00

телефон: (032) 297-57-95
ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua
http:// www.city-adm.lviv.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2 Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»
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3 Акти Кабінету Міністрів
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015
року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року
№1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)
4 Акти центральних органів
Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення
виконавчої влади
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за №
1504/29634.
Умови отримання адміністративної послуги
5 Підстава для отримання
адміністративної послуги

Заява власника об’єкта нерухомого майна / рішення суду
щодо заборони вчинення реєстраційних дій до суб’єкта
державної реєстрації

6 Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання
адміністративної послуги

Для
державної
реєстрації
заборони
вчинення
реєстраційних дій подаються:
рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що
набрало законної сили / заява власника об’єкта нерухомого
майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо
власного об’єкта нерухомого майна;
Під час формування та реєстрації заяви встановлюється
особа заявника.
Встановлення особи здійснюється за паспортом
громадянина України або за іншим документом, що
посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус».
Особа іноземця встановлюється за національним,
дипломатичним чи службовим паспорт іноземця або іншим
документ, що посвідчує особу іноземця.
У разі коли заявником є державний службовець або
посадова особа місцевого самоврядування під час виконання
посадових обов’язків, документом, що посвідчує особу
такого заявника, є службове посвідчення.
У разі подання заяви уповноваженою на те особою
державний реєстратор 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 порталу електронних сервісів
Документи подаються особисто або уповноваженою
особою у паперовій формі*.

7 Спосіб подання
документів, необхідних для
отримання
адміністративної послуги
8 Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги
9 Строк надання
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно
Надається у день прийняття заяви
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10 Результат надання
адміністративної послуги

11 Способи отримання
відповіді (результату)

Внесення заяви власника про заборону вчинення
реєстраційних дій / рішення суду про заборону вчинення
реєстраційних дій в базу даних заяв Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
Інформація про стан розгляду поданої заяви власника про
заборону вчинення реєстраційних дій / рішення суду про
заборону вчинення реєстраційних дій може бути отримана
заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється
адміністратором Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно

*Після початку роботи інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на
нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, рішення суду про заборону
вчинення реєстраційних дій буде в автоматичному порядку направлятись державному
реєстратору для його виконання.

