



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                          державної адміністрації 
             01.08.2017 № 212

                                 
                                                            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги щодо 
державної реєстрації взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Відповідальна особа
Структурний підрозділ, відповідальний за етап (дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії, рішення)
1.Прийняття документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв

Державний реєстратор 
Сектор державної реєстрації 
у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.

2.Виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав
Державний реєстратор 
Сектор державної реєстрації 
у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.
3. Перевірка документів на наявність підстав для прийняття рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, та прийняття відповідного рішення
Державний реєстратор 
Сектор державної реєстрації 
у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.
4. Внесення запису до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Державний реєстратор 
Сектор державної реєстрації 
у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.
5.Формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником;
Державний реєстратор
Сектор державної реєстрації
у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.
6.Видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.


у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.



