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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
 

Послуга: ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

1. 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги 
 

Відділ реєстрації Бориславської міської ради 
Львівської області 
 

2. 

Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 
послуги, його телефони, 

електронні адреси 
 

82300, Львівська обл., м.Борислав, 
вул.Шевченка, 42 тел. (03248). 
ел. aдреса vr_boryslavrada@ukr.net 
 

3. 
Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

понеділок, вівторок, середа, четвер,  
п’ятниця з 08:30 до 13:00 та з 14:00 до 
17:30, 
субота, неділя – вихідний день 
 

4. 
Перелік документів, 

необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

Документ, що посвідчує особу; 
Документ, що підтверджує повноваження; 
Заявник додатково пред’являє документ, що 
посвідчує посадову особу. 
 

5. Порядок та спосіб подання 
документів 

Особисто (або через уповноважену особу) 
шляхом звернення до суб’єкта державної 
реєстрації прав або нотаріуса або за заявою 
заявника шляхом подання заяви в 
електронній формі суб’єкту державної 
реєстрації прав або нотаріусу через веб-
портал Мін’юсту. 
 

6. Платність/безоплатність 
адміністративної послуги 

Адміністративна послуга надається 
безоплатно. 
 

7. 
Строк надання 

адміністративної послуги 
 

Надається у день прийняття заяви. 

8. 
Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 
послуги 

У взятті на облік безхазяйного нерухомого 
майна може бути відмовлено, якщо: 
безхазяйне майно не підлягає обліку 
відповідно до закону; 
нерухоме майно або його частина розміщені 
на території, державну реєстрацію прав на 
якій проводить інший орган державної 
реєстрації прав; 
із заявою про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна звернулася неналежна 
особа; 
у Державному реєстрі прав та інших базах 
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даних, які використовує державний 
реєстратор, містяться записи про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно, 
щодо якого подано заяву про взяття на облік, 
або записи про державну реєстрацію 
обтяжень речових прав на таке майно; 

у Державному реєстрі прав відсутні записи 
про припинення права власності на нерухоме 
майно у зв’язку з відмовою власника від 
права власності (в разі коли підставою для 
звернення органу місцевого самоврядування 
із заявою про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна є відмова власника 
нерухомого майна від свого права власності). 

 

9. Результат надання 
адміністративної послуги 

Інформація з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. 
 

10. 
Спосіб отримання результату 

надання адміністративної 
послуги 

Особисто (або через уповноважену особу) 
шляхом звернення до суб’єкта державної 
реєстрації прав. 
 

11. 

Нормативно-правові акти, які 
регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 
послуги 

Статті 3, 18, 19, 20 та 34 Закону України „Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. 
 


