
Інформація про роботу відділу державної реєстрації виконавчого комітету 

Лиманської міської ради за період роботи з 01.01.2018 по 31.12.2018 року 

За період роботи з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року відділом прийнято і 

розглянуто 5076 заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових 

прав на нерухоме майно, що на   306 заяв більше ніж за аналогічний період  2017 

року, або на 106,4% у порівнянні з 2017 роком; 276 заяв юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців. Зареєстровано 24 юридичних осіб,  233 фізичних осіб 

- підприємців, припинена діяльність 153 фізичних осіб – підприємців, юридичних 

осіб - 5; внесено змін до державної реєстрації юридичних осіб - 12, фізичних осіб - 

підприємців – 3. Надано витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців – 145,  надано інформаційних довідок з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно -346. 

 Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»  передбачена державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно та їх обтяжень в межах області. У зв’язку з цим відділом 

державної реєстрації  прийнято і розглянуто заяв про державну реєстрацію прав 

власності та інших речових прав на нерухоме майно всього 1376, у тому числі 896- 

Артемівський район, 480- Слов’янський район. Це  державна реєстрація оренди 

землі, реєстрація права власності на земельні ділянки.  Крім цього, відділом 

проводилась державна реєстрація об’єктів нерухомого майна громадян та 

юридичних осіб з міст  Краматорськ, Костянтинівка, Макіївка, Дружківка,  

Донецьк, Слов’янськ та Слов’янський район, Покровськ, Волноваха, Маріуполь 

всього 57 заяв. 

 За вказаний період надійшло грошових коштів на суму 752,6 тис. грн., у тому 

числі адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців 60,6тис. грн.,   що на 19,7 тис. грн. більше ніж за 

аналогічний період 2017 року; адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно  649,7тис. грн., що на 238,1тис. грн. більше ніж в 

2017 році;  за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців  та за одержання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 28,0 тис. грн., із них до державного бюджету 28,0 

тис. грн.;  суми плати за скорочення термів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно – 14,3 тис. грн., у тому числі до 

місцевого бюджету 14,3 тис. грн.. 

  Начальником відділу державної реєстрації прийнято на особистому прийомі 52 

громадянина та представників юридичних осіб з питань державної реєстрації 

нерухомого майна та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 



   Відділом державної реєстрації щоденно надаються консультації громадянам та 

юридичним особам, фізичним особам – підприємцям з питань державної реєстрації 

нерухомого майна та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців, надається допомога у заповненні заяв про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, внесення змін до державної 

реєстрації, запитів на надання інформації з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

 С працівниками відділу щомісячно проводяться заняття по вивченню 

законодавства України та змін до законодавчих актів з питань державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців.  

Начальником відділу приймалась участь у засіданнях виконавчого комітету та 

сесіях Лиманської міської ради. 

Начальник відділу державної реєстрації та державні реєстратори речових прав на 

нерухоме майно, державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців приймали участь в семінарах, які проводились Головним 

територіальним управлінням юстиції у Донецькій області з питань нового в 

законодавстві щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та щодо 

оновленого Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

 

              Начальник відділу                                                         Г.М.Біленко 


