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 Департамент реєстрації Житомирської міської ради  

утворено рішенням Житомирської міської ради від  

24.02.2016 №144 на виконання вимог Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме  

майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну  

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  

та громадських формувань» для реалізації повноважень  

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме  

майно та їх обтяжень, а також фізичних осіб-  

підприємців та юридичних осіб 



Структура департаменту реєстрації 

Департамент реєстрації складається із 2 відділів: 

 відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних  

осіб-підприємців; 

 відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 



Завдання департаменту реєстрації 

 Державна реєстрація  речових 
прав на нерухоме  майно та їх 
обтяжень —  офіційне визнання і  
підтвердження фактів набуття,  
зміни або припинення речових  
прав на нерухоме майно,  
обтяжень таких прав шляхом  
внесення відповідних записів до  
Державного реєстру речових  
прав на нерухоме майно. 

 Державна реєстрація юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 
— офіційне визнання шляхом  
засвідчення факту створення або  
припинення юридичної особи,  
факту набуття або позбавлення  
статусу підприємця фізичною  
особою, зміни відомостей, що  
містяться в Єдиному державному  
реєстрі юридичних осіб, фізичних  
осіб-підприємців та громадських  
формувань, про юридичну особу та  
фізичну особу-підприємця, а також  
проведення інших реєстраційних  
дій відповідно до законодавства. 



Повноваження департаменту у сфері  

державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

 надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх 

обтяження; 

 ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно; 

 взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до 

законодавства; 

 формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі. 



Повноваження департаменту у сфері  

державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців 

 прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців; 

 державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  

проведення інших реєстраційних дій; 

 надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

 ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-  

підприємців та громадських формувань; 

 формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі. 



Показники діяльності департаменту  

реєстрації у 2020 році 

державної реєстрації юридичних державної реєстрації речових 

осіб та фізичних осіб- прав  

підприємців; 

на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

Впродовж 2020 року  державними реєстраторами департаменту реєстрації  

прийнято всього 15 364 заявників: 
 

 9055 заявників — у сфері  6309 заявників — у сфері 



Показники діяльності відділу державної  

реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців 

— державна реєстрація 

створення юридичної особи; 

 2  8   0   4 — державна реєстрація 

змін до відомостей про юридичну 
особу, у т.ч. змін до установчих  
документів; 

 297 — державна реєстрація 

припинення юридичної особи. 

 582  2  1  9  0 — державна реєстрація 

фізичної особи-підприємця; 

 2  0  9  0  — державна реєстрація 

змін до відомостей про фізичну  
особу-підприємця; 

 

 

 

 

1595 — інші реєстраційні дії 

 

 1  9  2  8 — державна реєстрація 
припинення фізичної особи- 
підприємця. 



Показники діяльності відділу державної  

реєстрації речових прав на нерухоме  

майно та їх обтяжень 

 4482 — державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 

 768 — державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових 

прав на нерухоме майно; 

 4151 — інформаційні довідки  з Державного реєстру прав 

 595 — державна реєстрація обтяжень; 

 5000 — консультації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме  
майно та їх обтяжень. 



Фінансові показники діяльності  

департаменту реєстрації 

974,3 тис. грн. адміністративного збору надійшло до міського бюджету  

за 2020 рік, з яких: 

 383,2 тис. грн. — за державну реєстрацію юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців; 

 551,9 тис. грн. — за державну реєстрацію речових прав на  

нерухоме майно та їх обтяжень; 

 39,2 тис. грн. — плати за скорочення термінів надання послуг у  

сфері державної реєстрації. 



“Надання якісних послуг у  

сфері державної реєстрації,  

задоволені заявники та  

позитивні відгуки — наше 

найбільше досягнення!” 


