ВАРТІСТЬ: за подання позову немайнового харак
теру особою сплачується судовий збір у розмірі
0,4 розміру прожиткового мінімуму
на одну працездатну особу

відповідно до Закону України «Про судовий збір»
(640 грн. – станом на 01 січня 2017 року)
(підпункт 2 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України
«Про судовий збір»).

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

До суду подаються такі документи:
позовна заява, що містить:
• найменування суду, до якого подається заява;
• ім’я позивача і відповідача, а також ім’я
представника позивача, якщо позовна заява
подається представником, їх місце прожи
вання (перебування) або місцезнаходжен
ня, поштовий індекс, номери засобів зв’язку,
якщо такі відомі;
• зміст позовних вимог;
• виклад обставин, якими позивач обґрунтовує
свої вимоги;
• зазначення доказів, що підтверджують кожну
обставину, наявність підстав для звільнення
від доказування;
документ про сплату судового збору;
документ, що підтверджує повноваження пред
ставника (якщо він подає позовну заяву);
копії позовної заяви та копії всіх документів,
що додаються до неї, відповідно до кількості
відповідачів і третіх осіб.

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ

Цивільна справа розглядається судом протя
гом розумного строку, але не більше 2 місяців
з дня відкриття провадження у справі.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ
Особа у випадку прийняття судом рішення
про відмову в задоволенні її позовних вимог
щодо визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням та зняття
з реєстрації місця проживання, має право протягом
10 днів з дня проголошення рішення подати
апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції через
суд, який ухвалив таке рішення.

ВАРТІСТЬ: за розгляд апеляційної скарги сплачу-

є ться судовий збір у розмірі 110 відсотків ставки,
що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
(704 грн. – станом на 01 січня 2017 року)
(підпункт 6 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України
«Про судовий збір»).
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ЗНЯТТЯ
З РЕЄСТРАЦІЇ
місця проживання

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
В ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ
КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ

Зняття з реєстрації місця проживання здійс
нюється виконавчим органом сільської,
селищної або міської ради, сільським
головою (у тому числі через центр надання
адміністративних послуг) на території
відповідної адміністративно-територіальної
одиниці.

ВАРТІСТЬ: за послугу щодо зняття з реєстрації
місця проживання особа сплачує адміністративний
збір у розмірі
0,0085 розміру мінімальної заробітної плати
(27 грн. 20 коп. – станом на 01 січня 2017 року)

(стаття 11-1 Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні»).

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її
представник повинні подати:
заяву про зняття з реєстрації місця прожи
вання встановленої форми; рішення суду,
яке набрало законної сили, про позбавлення
права власності на житлове приміщення або
права користування житловим приміщенням,
про виселення, про зняття з реєстрації місця
проживання особи, про визнання особи
безвісно відсутньою або оголошення її
померлою; свідоцтво про смерть;
документ, до якого вносяться відомості
про зняття з реєстрації місця проживання
(паспорт громадянина України, свідоцтво про
народження (якщо дитина не досягла 16 років));
квитанцію про сплату адміністративного
збору;
військовий квиток або посвідчення про
приписку (для громадян, які підлягають взяттю
на військовий облік або перебувають на
військовому обліку).

Представником додатково надається:
документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження
представника (довіреність), крім випадків, коли
представниками малолітньої дитини є батьки
(усиновлювачі).

Зняття з реєстрації місця проживання здійс
нюється в день звернення особи.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Особі може бути відмовлено у знятті з
реєстрації місця проживання у разі коли:

особою не подано необхідних документів;
у поданих документах містяться недостовірні
відомості або подані документи є недійсними;
звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Заява про зняття з реєстрації місця проживан
ня із зазначенням підстави відмови повер
тається особі в день її подання!!!

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ

Рішення, дії чи бездіяльність виконавчого
органу сільської, селищної або міської
ради, сільського голови (в тому числі через
центр надання адміністративних послуг) можуть
оскаржуватися в судовому порядку.
У випадку отримання відмови центру надання адмі
ністративних послуг про зняття з реєстрації місця про
живання, особа має право протягом 30 днів з момен
ту отримання відмови подати скаргу до органу, вищого
вищого рівня (у разі якщо такий вищий орган існує).

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ

Заяву про зняття з реєстрації місця про
живання бездомних та інших осіб, які не
мають постійного місця проживання,
подає спеціалізована соціальна установа, заклад
соціального обслуговування та соціального захисту,
де проживають такі особи.
У випадку реєстрації місця проживання
батьків дитини, яка не досягла 14 років, за
різними адресами, зняття з реєстрації місця
проживання такої дитини разом з одним із батьків
здійснюється за письмовою згодою іншого з батьків у
присутності особи, яка приймає заяву.

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ У СУДОВОМУ
ПОРЯДКУ
Позовна заява про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим
приміщенням/позбавлення особи права
користування жилим приміщенням та зняття
з реєстрації подається в порядку цивільного
судочинства до районних, районних у
містах, міських та міськрайонних судів за
місцезнаходження жилого приміщення.

СПРОЩЕНА СХЕМА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
ДОБРОВІЛЬНО				 	   У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ
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СПЛАТИТИ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР

СПЛАТИТИ СУДОВИЙ ЗБІР

ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ
ТА В ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ ЗНЯТИСЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
у разі подання документів через центр надання
адміністративних послуг датою зняття з реєстрації є дата
отримання органом реєстрації відповідних документів
реєстрація за новим місцем проживання може
бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації
попереднього місця проживання, тому не потрібно
окремо подавати документи про зняття з реєстрації;
адміністративний збір сплачується за одну послугу

ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ
зняття з реєстрації може бути здійснене на підставі
рішення суду виключно про:
1) позбавлення права власності на житлове
приміщення
2) позбавлення права користування житловим
приміщенням
3) визнання особи безвісно відсутньою
4) оголошення фізичної особи померлою
припинення сімейних відносин та розірвання шлюбу
не позбавляє права користування житлом і не є
підставою для зняття з реєстрації місця проживання
підставою визнати особу такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням, є відсутність
члена сім’ї власника у займаному приміщенні без
поважних причин понад один рік
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У РАЗІ ВІДМОВИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ
ДОКУМЕНТІВ ПОДАТИ ПОВТОРНО УСІ
ПЕРЕДБАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ
адміністративний збір вноситься одноразово
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