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Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
вiд /J."Z,И NrZ_l

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

(назва адмiнiстративноi послум;

Iнформацiя про центр надання адмiнiстрur"rп"" n*ry.
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (I_{eHTp) 
"uдаrп"адмlнlстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii.

мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Тимошенка Маршала, 16,
04205, м. Киiв.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок-четвер - Оq:ООr0:0Ц
П'ятниця - 9:00- l6:45;
Субота * 9:00-18:00.

Телефон/факс
(Довiдки), адреса
електронноi пошти та
веб-сайт центру

e-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua.

(044) 426-44-00 - начальник ynpurr*,r";
(044) 426-85-55, (044) 426-56,-65 - зал;

зА,k'ftrJTtJл п, лкоt{трOл[0
оболонсъкоi

в MicTi Киевi державноТ

iтня 2019 року Jф 2S0
редакцii розпорядження



довження iнформацiйноi ка
надання
адмiнiстративних
послуг

адмiнiстративноТ послуги
Закони УкраТни Закони Украiни uПро приватизацiю

державного житлового фондуu, пПро
забезпечення реалiзацii житлових прав
мешканцiв гуртожиткiв>.

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Акти центр€Lльних
органiв виконавчоi
влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влади/
органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення громадян, якi заресстрованi абЪ
були заре€строванi за мiсцем проживання в
квартирi державного житлового фоrrду,
житловому примiщеннi в ryртожитку, який с
об'ектом права державноТ чи комунальноi
власностi, в Оболонському районi MicTa
Кисва.

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також
вимоги до них

1*. Заява.
2. Копiя паспорта-сторiнки 1, 2, З та Bci
сторiнки з вiдмiтками реестрацii мiсця
проживання.
3. {овiдка про перiод реестрацii за мiсцем
проживання в Оболонському районi MicTa
Киева, якщо в паспортi вiдсутня така
iнформацiя (довiдка береться в
компетентному органi уповноваженому на
видачу вiдповiдноi iнформацii).
Щокументи подаються особисто
уповноваженим представником або
надсилаються поштою.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги



довження iH Цпоi картки
платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративнот
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:
Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

Розрахунковий рахунок
для внесення пJIати

строк надання
адмiнiстративнот
послуги

10 календарних днiв.

перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративнот
послуги

2, ЩОКУменти наданi n. 
" 

no"roMy обсязi.

Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

звернення.

Особисто, через уповноваr*aпу о.обу, uOo
надсилаеться поштою на вимогу суб'скта

i Пр' зверненнi до адмiнiстратора ПрOд'являсться
ловiренiсть, якщо заявник дiс в iHTep..u* iпrоiособи.

Начальник управлi ння житлово-
комунал ьного господарства

паспорт суб'скта звернення та

свiтлана СтрунА
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(у редакцii розпорядження'-'" " Оболонс"*оТ рчИонноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii
вiд/3.7.И Ns ? )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi по слуги

(найменування суб'екта надання адмiнiстративноi послуги)

ACHOCTI НА ЖИТЛ
(назва адм i нiстративноi no"r,yr,r;

Iнформацiя про центр надання адмiнiстрur""пr* .rо.rrу.
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (L{eHTp)
адмiнiстративних послуг
районноТ в MicTi Киевi
адмiнiстрацii.

надання
оболонськот

державноi

Mi сцезнаходження центру
надання адмiнi стративних
послуг

04205, м. Киiв.
вул. Тимошенка Маршала, 16,

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

П'ятниця - 9:00- 16:45;
Субота - 9:00-18:00.

Понедiлок-четвер - 09:0О-20 :0Щ

адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
надання адмiнiстративних
послуг

Телефон/факс (довiдки), Б"tr*;
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал;
e-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua.

адмi Hi стративноi послуги



Закони УкраIЙ
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Акти a."rр*"rr""
органiв виконавчоi влади

Положен"" noo-
(будинкiв), ' :__1ОР"ДОК ПеРеД.]l*fr
гvf!.I.пlтг,,__.л_ 

ЖИЛИХ ПРИмlщенъ \/ГУрТоЖитках 
дrРIl'vrrtl(снъ 

у
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Укра,ъи вiд iЪ.l;.;ЪЬ з9б. 'О'ПодарстваАкти мiсцевих op.uri"

виконавчоi владиl
органiв мiсцевого
самоврядування

Пiдстава лп" од.ржання
адмiнiстративноi

Звернен
оболонськомч,ласникiв прrruiЙБйББ
або осiб ._, :.л,l1йоri MicTa Киева *;;;або осiб, 

"H ,ub,u;";;;; #;T,;Tl;законом, при:
- необхiдностi видiлення часток у спiльнiйсумiснiй власностi;
- наявностi орфоцрафiчноi помилки.. 

- - _- "уYatrtуа$JtчНОI ПоМИлки;

:_, j_"'ДУовiдностi даних, .*ru"ених v

;:'*"fl1,1О:, ::uuo 
unu.n о й',]u- 

"ilin JВичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги
до них

l ____..l vrllDo.1rauHИKlB ЖИТЛа, ЩО бРаЛИl участь у приватизацii.*"r"u,-при 
видiленнiчасток у спiлънiй сумiснiИ 

"nb.no.ri).]:,5:ч,: паспорта (при 
"rоЙ.спiлънiй. .умiЪнiИ'' 

"nu"-il.;i"' J'1;;
ff:'Ч:" *::T:lu np: п,uй*.ння осiб,
;i""r;;rn,Jo,"r.r" 16-рiчног; 

"' 
Й

приватиз"цi т *#i]Г; 
" 
Ж,*1}? ;;:,ъiЯо,цо один з спiввлr.;;;;;

подаетъся копi.я
зопит нл.апiл_. _I _свlдоцтва ";1ft#';;запит нотарiальноi контоо; a;ЪЫ;:j: 

LZ

З. Оригiнал свiдоцтва про право власностiна житло.



бюро лiнТвБiЙчних

-oaTbKoBl

--"r, JrrI-rl r>lu l ичних експертиз (при

:::::чi помилки в прiзвищ], iMeHi, ;;
порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

{окументи
спiввласниками
особою.

подаються особисто
житла або уповноваженою

платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi
Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

l4 календарних дцlц

перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

ОболонськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адм iнiстрацii.

14оду*".." "uдu"i 
n. u повному обсязi.

Результат надання
адмiнiстративнот
послуги

*йй
внесеними змiнами.

Способи отримання
вiдповiдi (резул ьтату)

Особисто, ,rерa, уповноваж."у о.обу, uбо
надсилаеться поштоtо (за вимогоIо суб'скта
зверI]еннrI

свiтлана СтрунА



ня Оболонськоi районноi
i державноТ адмiнiстрацii

20|9 року Ns 280
кцii розпорядження

Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ
вiд Ns,? \

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

присво€ння по Б,

il(илим будинкам садибного типу,
iндивiдуальним дачнпм та садовим будинкам)

(назва 4д,riнiстративноi посrrуги)

управлiння бчдiвництва. архiтекryDи та землекористування
оболонсько[ районно[ в MicTi Кисвi дерлсавно[ адмiнiстрацii.

(найменування суб' екта надання адмiнiстративноi послгуги)

(Багатоквартирним житловим булинкам, домоволодiнням,

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги

НайменуваннrI центру
наданнrI адмiнiстративних
послуг

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii.

1 Мiсцезнаходження
центру наданнrI
адмiнiстративних послуг

вул. МаршЕLпа Тимошенка, 1 6

м. Киiв, 04205.

) Iнформацiя щодо режиму
роботи
центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 до 16:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

J. Телефон/факс
(довiдки), адреса
електронноi пошти та
веб-сайт центру надання
адмiнiстративних
послуг

(044) 426,44-00 - начальник управлiння;
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал;
e-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiнiстративноi послуги

/врFl
сргЦхi



4- 
| Закони Украiни
l

Стаття 22 Закону УкраiЪи кПро
ретулювання мiстобудiвноi дiялъностi>.
Постанова Кабiнету Mi"i"rffi -
25.05.2011 J\b 559 кПро мiстобудiвний

5. 
| 
Акти Кабiнету

I 
MiHicTpiB Украiни

6.
Акти центр€tлъних
органiв виконавчоi влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

Рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд22.05.201З
Jф 3З719394 <Про деякi питання ведення ]

peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованюd
об'ектiв у йiстi Кисвi>>. I

Умови отриманн я адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержаннrI
адмiнiстративноi
послуги

Звернення заявника про присвоення
поштовоi ацреси об'екту нерухомою майна.

Вичерпний перелiк
документiв,необхiдних
для отримання
адмiнiотративноi
послуги, а також
вимоги до них

l 1. Заява.

l '. 
-Д"" 

фiзичноi особи - копiя паспорта,

| 
посвtдка на проживання особи, яка мешкае в

I 
YKpaiHi, нацiональний, дипломатичний чи
службовий паспорт iноземця або документ,
IIIO иого замlняе.
3. *Доя юридичноТ особи та фiзичноi особи-
пiдприемця - копiя виписки з единого
державного реестру IоридшIних осiб та
фiзичних осiб - пiдприемцiв.
4. Завiрена в установленому порядку копiя
правовстановлюючого документа на об'ект
нерухомого майна, а для новозбудов€lних
об'ектiв * зареестрована декJIарацiя про
r,отовнiсть об'екта до експлуатацii або
сертифiкат, що засвiдчуе вiдповiднiсть
закilIченого будiвництвом об'екта проектнiй
документацiТ та пiдтверджуе його готовнiсть
до експлуатацii.
5. *Копiя виконавчого (конrрольно-
геодезичного) знiмання, зареестрованого в
мiстобулiвному кадастрi м. Кисва (для
закiнченого будiвництвом об' екта).
6. Щовiдка ,Щепартаменту економiки та
iнвестицiй викоrtавчого органу КиiвськоI
мiськоi ради про сплату пайовоi участi у
створення соцiальноi та iнженерно -
транспортноi iнфраструкryри MicTa Киева
або рiшення КиiЪськоi MicbKoT ради пDо

9.



звiльнення вiд сплати пайовоi участi.
7. Завiрена в установленому порядку копiя
докумеIIто, що посвiдчуе право власностi на
земельну дiлянку чи право користуванIuI
земельною дiлянкою.
8. *Копiя технiчного паспорта об'екта
нерухомого майна, виготовленого
вiдповiдним суб'ектом господарюваннrI
згiдно з нак€вом Щержавного KoMiTery
будiвництва, архiтектури та житловоi
полiтики УкраiЪи вtд24,059ОOt J\b 127
пПро затвердження Iнструкцii про порядок
проведення технiчноi iнвентаризацii об' eKTiB
нерухомого майна>.

10. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi послуги

Щокументи надаються суб'ектом звернення 
l

особисто, або уповноваженою особою, в 
l

довiреностi якоi мае бути чiтко з€u}начено, 
l

на який саме вид адмiнiстративних послуг l

подаються документи. l

11 ГI"патнiсть (безоплатнiсть)
надання адшriнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi

l1.1 Норп,rативно - правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

l1,2 Розмiр та порядок несення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
uд*ц{щрqт"вну послуry

1 1.3 Розрахунковий рахунок для
внесеIIня плати

12. Строк надання
адмiнi стративноi послуги

30 кагlендарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

1. Подання суб'ектом зверненнjI неповноl о
пакета документiв згiдно з встановпеним
вичерпним перелiком.
2. Вiдсутностi пiдстав у присвоеннi об'екту
неD\rхомого майна поIIIтовоI адреси.

l4. Резупьтат наданнrI
адмiнiстративноi послуги

Розпорядження Оболонськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii про
присвоення поштовоi адреси об' екту
нерухомого майна;
Письмове повiдомленнrl.



Способи отриЙнн"

'€кта звернення).

op".i#ifiёHffiHTa 
ПОДасться з одночасним пред,явленням адмiнiстратору

у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документ* пред'являетьсязасвiдчена/завiрена в установленому зако,Iом порядку копiя документа.

Начальник управлiння
будiвництва, архiтектури
та землекористування

-г Олександр ГОЛОВКО



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIС ТРАТИВНОi ПО СJtУТИ

вцдiл з питань реестрацii мiсця проживання/перебчвання фiзичних орiб
йонноi в MicTi К,

(найменування суб'екта надання адмiнiстрати""", .ro"rry.j

(назва адмiнiстративноТ послуги)

IнсLормацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
НайменуваннrI центру надання
адмiнiстративних по слуг

Управлiння (L{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

1. МiсцезнаходженнrI
центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. МаршЕLла Тимошенка, 16
м. Киiв, 04205

2. Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнi стр ативних по сJý/г

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 ло 1б:45;
субота з 9:00 до 18:00.

3. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноТ
пошти та веб-сайт
управлiння (I]eHTpy)
надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,

(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

E-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiнiстративноi послyги

4. Кодекси УкраIни, Закони
Украiни

I-{ивiльний кодекс Украiни, Житловий
кодекс УкраiЪи, Кодекс про
адмiнiстративнi правопорушеншI, Закон

оболонськоi
в MicTi Киевi
адмiнiстрацii
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закон Украiни ппро мiсцеве
самоврядування), Закон Украiни кПро
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
Украiни щодо розширення повноважень
органiв мiсцевого самоврядування та
оптимiзацiТ надання адмiнiстративних
послуг), Закон Украiни uПро
адмiнiстративнi послуги), Закон Украiни
uПро вiйськовий обов'язок i вiйсiкову
службу>, Закон Украiни <Про iпотекрi,
Закон .УкраТни <Про правовий 

"rury"1ноземцlв та осiб без |ромадянства)),
Прикiнцевi та перехiднi положення Закону
УкраiЪи <Про внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB УкраiЪи>> вiд 0б.l2.20lб
J\Ъ |774-YIII та iншi нормативно-правовi
акти.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicrpiB Vкр'r'ни вiд
02.03.2016 J\Ъ 207 пПро затвердження
Правил ресстрацiТ мiсця проживання та
Порядку передачi органами реестрацii
iнформацii до единого державного
лемографiчного реестру)),
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
07.|2.2016 Ns 92| <Про затвердження
Порядку органiзацii та ведення вiйськового
облiку призовникiв i
вiйськовозобов'язаних)) та iншi

мативно-правовi акти.
Акти центрzLльних
органiв виконавчоi влади
Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl
органiв мiсцевого
самоврядування

Рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради "ц28,07.20lб Ns 861/S61 <Про визцачення
перелiкiв адмiнiстративних послуг, якi
надаються через центри наданнrI
адмiнiстративних послуг в MicTi Кисвi>;
Рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд
03.03.2016 J\гэ |2З/|2З пПро cTBopeHHrI
Реестру територiальноi |ромади MicTa
Кисва>;
Розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi



державноi адмiнiстрацii) вiд 01.022016М 48 uПро органiзацiйно-правовi заходи,
пов'язанi з наданням адмiнiстративних
послуг у сферах державноi реестрацii
речових прав на нерухоме майно та Тх
обтяжень, юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв, ресстрацii' мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб умежах MicTa Киева, а також наданням
вiдомостей з !ержавного земельного
кадастру>> та iншi нормативно-правовi акти.

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

представника/представникiв на пiдставi
довiреностi, посвiдченоi в установленому
законом порядку, за встановленою фЬрмою.Перелiк документiв,

необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги
до них

Щля реестрацii мiсця прожива""" особu uбо
Гi представник подае:

1) заяву за формами,
вiдповiдно у додатках 6,7 або
реестрацiТ мiсця проживання;

наведеними
8 до Правил

2) документ, до якого вносяться
вiдомостi про мiсце проживання/
перебування (паспорт громадянина
УкраiЪи, *посвiдка на постiйне або
тимчасове проживання, посвiдчення
бiженця, посвiдчення особи, яка потребуе
додаткового захисту, поовiдчення особи,
якiй надано тимчасовий захист, довiдка про
звернення зазахистом в YKpaiHi).

У разi подачi паспорту громадянина
Украiни у формi картки (зразка 2OI5 року),посвiдки на постiйне або тимчасове
проживання у формi картки, подаеться
документ, що пiдтверджус зняття з
ресстрацii мiсця проживання, а саме довiдка
про зняття з ресстрацii мiсця проживаннrI
(додаток 1б до Правил реестрацiТ мiсця
проживання), а у разi реестрацii мiсця
проживання одночасно iз зняттям з
попереднього мiсця проживання подаеться
документ, що пiдтверджуе



мiсця проживання, а саме д"Ыд-a ,rро
реестрацiю мiсця проживання (лолurо* iЗ
ло 

_{Iравил реестрацii мiсця проживання);
3) **свiдоцтво про народження (дл"

осiб, що не досягли 16-рiчного BiKy) тадокумент, що пiдтверджус
реестрацiю/зняття з реестрацii 

-мiсця

проживання, а саме довiдка про
реестрацiю/зняття з реестрацii мiсця
проживання (додаток 13 або 16 до Правил
ре€страцii мiсця проживання);

4) квитанцiю про сплату
адмiнiстративного збору (у p*i р...rрuцiТ
мiсця проживання одночасно iз зняттям з
попереднього мiсця проживання
адмiнiстративний збiр стяryеться лиIце за
одну послугу);

5) документи, що пiдтверджують:
право на проживання в житлi ордер,
свiдоцтво про право власностi, лоiовiр
найму (пiднайму, оренди), рiшення суду,
яке набрало законноi сили, про наданнrI
особi права на вселення до житлового
примiщення, визнання за особою права
користування житловим примiщенням або
права власностi на нього, права на
ресстрацiю мiсця проживання або iншi
документи.

У разi вiдсутностi зазначених документiв
реестрацiя мiсця проживаннrI особи
здlисню€ться за згодою
власника/спiввласникiв житла, наймача та
членiв його ciM'i (зазначенi документи або
згода не вимагаються при реестрацii мiсця
проживання неповнолiтнiх дiтей за
адресою реестрацii мiсця проживання
батькiв/одного з батькiв або законного
пр едставника/представникi в) ;

право на перебування або взяття на облiк у
спецiалiзованiй соцiальнiй ycTaHoBi,
закладi соцiального обслуговування та
соцiального захи особи, - довiдка



або перебувають на вiйськовому облiку) звiдмiткою про взяття на вiйськовий облiк
за новим мiсцем проживання;

7) заяву про зняття з ресстрацii мiсця
проживання особи згiдно додатку 11 (у разiздiЙснення ресстрацii мiсця проц{ивання
одночасно iз зняттям з ресстрацiiпопереднього мiсця проживання).

У разi подання заяви представником особи,
KpiM зазначених документiв, додатково
подаються:

документ, що посвiдчуе особу представника
або законного представника;
документ, що пiдтверджуе повночаженнrI
особи як представника, KpiM випадкiв, коли
заява подасться законними представниками
малолiтньоi дитини батьками
(усиновлювачами) (у такому разi подаеться****копiя свiдоцтва про народження, або**t*копiя документа, що пiдтверджуе
усиновлення).

iя мiсця оживання особи за

СПеЦiаЛiЗованiй соцiалiнiй ycTaHoBi,закладi соцiалъного обслуговування тасоцiалъного захисту особи за формоюзгiдно з додатком 9, копiя посвiдч.;r; ;;;взяття на облiк бездомноi особи, формаякото затверджу€тъся Мiнсоцпопi."*" 1дп"осiб, якi перебувають на облiку. у ;;*
установах або закладах);
проходження служби у вiйськовiй частинi,
uop:::,]noi зазначаетъся пiд час реестрацii,
-...довiдка про проходження .пуrпб" увiйсъковiй .ru.r""i, видана командиром
вiйськовоi частини за формою згiдно здодатком 10 (для вiйсъковослужбовцiв,
KpiM вiйськовослужбовцiв строковоi
служби);

6) ***вiйськовий квиток або
посвiлчення про приписку (для громадян,
якl пlдлягають взяттю на вiйськовий облiк



заявою законного представний
здiйснюсться за згодою iнших законних
представникiв.

У разi реестрацii мiсця проживання батькiвза рiзними адресами мiсце проживання
дитини, яка не досягла 14 poKiB,
рееструстъся разом з одним iз батъкiв за
письмовою згодою другого з батькiв уприсутностi особи, яка приймае заяву, або
на пiдставi засвiдченоi в установленому
порядку писъмовоi згоди другого з батъкiв
(KpiM випадкiв, коли ,iЙе проживання
дитини визначено вiдповiдним рiшеннямсуду або рiшенням органу опiки та
пiклування

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

довiреностi якоi мае бути чiтко зЕвначено,
на який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Адмiнiстративна послуга е nnur*ro 1*pl,
реестрацii мiсця перебування осiб, що
звернулися за захистом в YKpaiHi).

У разi платностi:
Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата YKpaiHi>; Закон Украiни пПро

адмiнiстративнi послуги>.
1|.2. Розмiр та порядок

внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

стягуеться лише за одну адмiнi

За реестрацiю мiсця проживання
сплачуеться адмiнiстративний збiр :

у разi звернення особи протягом 30
календарних днiв у розмiрi 0,0085
мiнiмальноi заробiтноi плати;
у разi звернення особи з порушенням
TepMiHy у розмiрi 0,0255 мiнiмальноТ
заробiтноТ плати.
У разi реестрацii мiсця проживання
одночасно iз зняттям з попереднього мiсця
проживання адмiнiстративний збiр



послуry та зараховуетъся до мiсцевогБ
_б_юджету за новим мiсцем проживання.
У разi змiни мiнiмальноi заробiтноi плати -сума оплати за надання адмiнiстративноi
послуги буд. змiнюватись.

1 1.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Реквiзити paxyHKiB йнадання адмiнiстративних посJryг
(призначення платежу: за реестрацiю мiсц"
проживання особи) -
отримувач: УК Украiни у Оболонському
районi/Оболонський район/22012500 (*од
класифiкацii доходiв бюджеry);
код отримувача (еДРПоУ): 3800249 1 ;

9зrL отримувача: Кщначейство Украihи
(ЕАП);
номер рахунку (IBAN):
UA28 89999s03 34 1 89879040026006.

Строк наданнrI
адмiнiстративноi
послуги

районноi в MicTi Киевi

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

1. Особа не подЕrла до*уr""ri" -бо
iнформацii, необхiдних дJIя реестрацii мiсця
проживання.

2. Поданi докуrчrенти е недiйсними або у
них мiститься недостовiрна iнформацiя.

З. .Щля реестрацii звернулася особа, яка
не досягла l4-рiчного BiKy.

Рiшення про вiдмову в реестрацii мiсця
проживання приймаеться в день отримання
докрtентiв вiд Управлiння (Центру)
надання адмiнiстративних послуг шJutхом
зазначення у заявi про реестрацiю мiсця
проживання пiдстав вiдмови. Зщначена
заява повертаеться особi або iT

Резулътат наданнrI
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдомостей про р"еrrрiцiо ,l"ц"
проживання до паспорта |ромадянинаУкраiни, тимчасового посвiдчення
громадянина УкраiЪи, посвiдки на постiйне
проживання, посвiдки на тимчасове



додаткового захисry, посвiдчення особи,
якiй надано тимчасовий захист, а вiдомостi
про ресстрацiю мiсця перебування додовiдки гlро звернення за захистом вYKpaiHi (шляхом проставлення в нiй
вiдповiдного штампа реестрацiТ мiсця
перебування особи за формою згiдно з
Додатком 1 до Правил реестрацii мiсця
проживання на визначений законом строк).

Вiдомостi про реестрацiю мiсця
проживання вносяться до паспорта
громадянина УкраiЪи:
у виглядi книжечки (зразка 199З року) -шляхом проставлення в ньому штампа
реестрацii мiсця проживання осQби за
формою згiдно з додатком 1 або штампа
зняття з ресстрацii мiсця проживання особи
за формою згiдно з додатком 2;

у формi картки (зразка 2015 року) - mJuIxoM
внесення iнформацii до безконтактного
електронного носiя, який iмплантовано утакий паспорт, у разi наявностi робочихстанцiй та пiдключення органу реестрацiiдо Сдиного державного лемографiчного
реестру (далi - Реестр).

Вiдомостi про ресстрацiю мiсця
проживання вносяться до посвiдки на
постiйне/тимчасове проживання :

у формi книжки (зразка 2012 року)шляхом проставлення в ньому штампа
реестрацiТ мiсця проживання особи за
встановленою формою;

у формi картки (зразка 2018 року) - шляхом
внесення iнформацii до безконтактного
електронного носiя, який iмплантовано у
такий документ, у разi наявностi робочих
станцiй та пiдключення органу реестрацii
доР



У разi не пiдключення органу ресстрацii доРеестру особi видаеться довiдка ,ро
реестрацiю або зняття з реестрацii мiсця
проживання, а внесення iнформацii добезконтактного електронного , носiя
здiйснюеться територiалi"", пiдроздiлом
ДМС на пiдставi такоI довiдки.

Способи отримання
вiдповiдi (резулътату)

районноi в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii.

Примiтка

заходи адмiнiстративного впливу
вiдповiдно до cTaTTi 1,97 КУпАП (санкцiя -попередження або накладення штрафу вiд
одного до трьох неоподатковуваних
MiHiMyMiB доходiв громадян).
Розгляд справ про адмiнiстративнi
правопорушення i накладення
адмiнiстративних стягнень покладено на
виконавчi комiтети сiлъських, селищних,
мiських рад. ,lВiд iMeHi виконавчих KoMiTeTiB сiльських,
селищних, мiських рад розглядати справипро адмiнiстративнi правопорушення,
передбаченi статтями lg7, l98 КУпАП

накладеннi адмlнlстративного

адмiнiстративних послуг.

стягнення у виглядi попередження в центрi
надання адмiнiстративних послуг), Mari"
право адмiнiстратори центрiв надання

*посвiдка на постiйне/тимчасове проживання подасться iноземцями абоособами без |ромадянства, якi до"r.r" 16-рiчного BiKy або не досягли16-рiчного BiKy та в установленому законодавством чи мiжнародним договоромукраiни порядку в'iхали в Украiну та постiйно або тимчасово про*r"ають на iiтериторii, або тимчасово перебувають в YKpaTHi.

**У разi, коли законнi представники фiзичноТ особи,1б-рiчного BiKy, мають рiзне |ромадянство подаеться
пlдтвердження громадянства вiдповiдноi особи.

яка не досягла
документ щодо



l0

*{'*у вiйськово-облiкових документах мають бути вiдмiтки вiдповiдного
районного (мiського) вiйськового KoMicapiaTy про взяття призовника абовiйськовозобов'язаного на вiйськовий облiк за новим мiсцем проживання чиперебування, У разi вiдсутностi такот вiдмiтки призовник абовiйськовОзобов'язаний направлясться до вiдповiдного районного (мiського)вiйськового KoMicapiaTY для взятТя його на вiйськовий облiк.

***хкопiя документа подаеться з одночасним Пред'явленням адмiнiстраторуоригiналу докуIчIента.
у разi обrрунтованот вiдсутностi оригiналу документа, Пред'являеться

засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник вiддiлу з питань реестрацiТ
мiсця проживання/перебування

фiзичних осiб Тетяна ЗАIтЧЕНко



оФор ЕнЦя тА в о

(назва адмiнiстративпойБffi

рдх{Ено
ення оболонськоi

в MicTi Киевi державноi

прАво

Оболонськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнi страцii
вiл /Л a<fulir_"_)

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ого житлового
iHH Ilня створення

комунального [оспода

(044) 426-44-0О - начальч,"п упрuЙБ*;
(044) 426-85-55, (О44) 426-56-6j -.-;

Найменування центру надання
адмiнiстративних послчг аДМiНiСтративних послуг Оболонськоi

мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Тимошенка МаршЙа, Ц
04205, м. Киiв.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок-четвер -ТЛб0' 0 ЮЦ
П'ятниця - 9:00- 16:45;
Субота - 9:00-18:00.

Телефон/факс
(довiдки), едрес?
електронноi пошти та
веб-сайт центру

e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua.

W
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iйноi ка
адмiнiстративних
послуг

Закони Украiни

державного житлового
забезпечення реалiзацii
мешканцiв гуртожиткiв>.

фо"дуu, ,,Про
житлових прав

]1они Украihи ,fi* приватизацiю

Акти Кабiнетч
MiHicTpiB Укiаiни
Акти центр€lJIьних
органiв виконавчоТ
влади влас.нiсть громадян, затвер^;;;"";;;;J

MiHicTepcTBa з питань жrrпо"о-комунального
господарства Украiни вiд 16.12.20O9-M з9;.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi. _rjЗ:.in" громадян Украiни з реестрацiею

}i:y Jj:11*r* в. Оболонському районi' MicTa Киева в квартирi держа";;;;;r##;;
фОнДУ, житловому примiщеннi в Й;;;;;(не менше пОяти poKiB), який е об'сктом правадержавноi чи комунальноi власностi, та якiмають право приватизувати займане nrr" nu
Iy:i_li_ наЙму житло безоплатно в межахномlн€Llrъноi BapTocTi житлового чеку або зчастковою доплатою.

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також
вимоги до них

ryртожитку, кiмнати в *оrу"-uil ;;;;;j(заява оформлюеться на пiдприсмствi пообслуговуваннi житла).
За неповнолiтнiх .rnari" ciM'i наймача рiшеннящодо приватизацii житла приймuroru баr"к,(усиновлювачi) або пiклуuчrirп"*". Згоду на

r"":::: " jr:ilизацiT дiтеЙ 
_вони засвiдчую.ьсво'rми пiдписами заявi бiля прiзвища



дитини (у разi
НаДасться документ, що пiдтверджуе йоговtдсутнiсть).

i;ýБIJ;:УМ€нта, Iцо посвiдчуе особу (копii
z, i-"ru";,"-J:*Ч:j_i Y*Pu1",- 

"opi"*, i,

|| 
iдоц,u- ;; ";;ifr""" JёЧ';-хТi JHji4-рiчного BiKy' Bcix членiв ciM'i. IIIo бр,..,-.участъ у пр,uu,й; ];Т":'fl:;,Т,ff:Ii;

документа).
3. Копii довiдок про присвоснняреестрацiйного номера облiковоi картки
;""1:::?, 

noal:nr rup"..rpouu"r* гр омадян.l! Копii' o"11,.1i", ";;'i]i;о"Ш#;,,,
| 
ЛеРЖавноi ресстрацii актi"-,i""lп"ного стану
:9_"_ 

сУДоМ,. Що пiдr".рдiу,or, 
родиннiвIдносини мiж членами ciM'i C.rioouirJ'nilнародження, свiдоцтва про шлюбо свiдоцтваПРО розiрвання_ шлюбу, 

^ 

рiш"r,", суду пророзiрвання шлюбу, яке ЙЙ;
'ощЬ). 

' ЛА\' ГliluРitЛО ЗаКОННоi Qили, 
)l5, 

{овiдки про ресстрацiю мiсця проживаннягромадянина, який подае заяву, та Bcix членiвyj'o ciM'i, зареестрованих
(бУдинку), жилому примiщеннi 

У КВаРТИРi

KiMHaTi 
"f 

*oMyrur,""la *uuo.r}'O?}ffi-r;додатком 1З Правил ресстрацii мiсцяпроживання).

ffi?.,; о' у"т jo *::|"о;;й;;; ;-;
::IIu"; о- 

- 

*ffi .,ri," "i:н:.".}ЖЪ.;
копlя витягу , з вiдповiдного рiшення(розпорялження;. 

t r ---'АД'

3;#":',т::} що_пiлтверджуе нев икористан няним та членами його ciM'i *"rrrо""х чекiв дляприватизацii державного житлового фонду.Таким документом € довiдкз(ц;, видана(i)органом приватизацii за
мlсттелл/qr",,\ поПереДнiм(и)



уста]Jовленому порядку).
l 1. !ля мешканцЪ .урrо*иткiв додатково додокументiв, зz}значених в пунктах 1- 10надаються:
1 l .1 . Витяг з !ержавного реестру речовихправ на нерухоме майно npo наявнiсть увласностi житла.
11.2. Заява про вiдсутнiсть iншого власногожитла, довiдка з попереднiх мiсць реестрацii.
1 1.3. Копiю ,.",io.,r^,. , - 

,:, -
примiщення,".ж'";"jL 

^:H}Jo, ШJ"';житла.

]] 4 99цrу первинноТ облiковоi документацiiМ 028/о <Консулъ"uцit""И висновок

:"у:l"rо окупованоiiериторii). --^YrЧr-{r! rcl

у. копlя документа, що пiдтверджус право напiльговi умови приватизацii вiдповiдно до
]1*о:одuвства (за наявностi).
l0... Заява-згода тимчасово вiдсутнiх членiвciM'i наймача на приватизацiю квартири(бУДИНКУ), жилого примiщення у ryртожитку,кiмнати у комуналr"iИ n"up."pi (засвiдчена в

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

уповноваженим представником.

ГIлатнiсть
(безоплатнiстъ) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

платностi:
Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата



Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

З0 календарних днiв.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

гуртожиТку не пiдлягае приватизацii згiдно iз
законодавством,
2. Квартира або житлове примiщення не
належать до державного житлового фонду.3 !окументи наданi не в повному обсязi.4. ВИЯвлення в документах виправлень,
недостоВiрних вiдомостей, або розбiжностей.

Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Свiдоцтво про право "r,u"r*ri-l--д*примiрниках.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, через уповноваr*."у- о*Оу, -uOo
надсила€ться поштою на вимогу суб'екта
звернення.

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться
ловiренiсть, якщо заявник лiе в iHTepecax iншоI особи

Начальник управлiння житлово-
комун€tл ьного господарства

паспорт суб'скта звернення та

свiтлана СтрунА


