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Зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою 

власника житла приватної форми власності 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням паспортного документа,  або через 

уповноваженого представника за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та повноваження. 
 

Заява подається власником житла приватної форми власності, стосовно 

повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано 

або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права 

власності. 

Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним 

представником малолітньої дитини. 

У разі подання власником житла заяви про зняття із задекларованого або 

зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших 

законних представників дитини чи одного з них така дитина підлягає 

зняттю із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) разом із її батьками або іншими законними представниками 

чи одним із них. 

Зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо 

власником такого житла є один із батьків або інших законних представників 

дитини. 

Зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) особи за заявою співвласника житла здійснюється за згодою 

іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника. 

Зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника цього 

житла не здійснюється. 

У разі якщо місце проживання (перебування) особи було задекларовано 

або зареєстровано на підставі договору оренди, виключення з реєстру 

територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване 

місце проживання (перебування) особи за заявою власника (співвласників) 

житла, здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди або 

його дострокового розірвання чи визнання його нікчемним. 
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Зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено 

опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та 

піклування. 

 

Послуга надається за місцем розташування житла – на території 

Автозаводського району м. Кременчука. 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява власника житла про зняття особи із 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування). 

2. Документ, що посвідчує особу. 

3. Документ, що підтверджує право власності на житло, в якому 

задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), 

що знімається. 

4. Документ, що підтверджує  сплату  адміністративного збору, окремо 

щодо кожної особи, що знімається. 

5. Документи, що посвідчують особу представника та його повноваження. 

3.  Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

сплачується адміністративний збір - 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, окремо 

щодо кожної особи, що знімається. 

4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Не пізніше наступного робочого дня. 

5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не 

відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або 

даних; 

2) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи 

або відомості; 

3) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні 

відомості або подані документи є недійсними; 

4) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на 

подання документів; 

5) відомості реєстру територіальної громади щодо 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків 

або інших законних представників дитини віком до 14 років не 

відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно 

дитини; 

6) дані реєстру територіальної громади щодо 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків 

або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не 

відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій 

дитиною. 

7) зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо 

власником такого житла є один із батьків або інших законних представників 

дитини. 

8) зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання 

(перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника цього 

житла не здійснюється. 
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9) у разі якщо місце проживання (перебування) особи було задекларовано 

або зареєстровано на підставі договору оренди, виключення з реєстру 

територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване 

місце проживання (перебування) особи за заявою власника (співвласників) 

житла, уповноваженої особи житла здійснюється лише після закінчення 

строку дії договору оренди або його дострокового розірвання чи визнання 

його нікчемним. 

 

Рішення про відмову в знятті з задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання (перебування) приймається шляхом зазначення у заяві 

власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання (перебування) підстав відмови. Копія заяви повертається особі 

або її представнику. 

6.  

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Внесення відомостей про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця 

проживання до реєстру територіальної громади та формування  інформації 

про реєстрацію місця проживання особи для її передачі до відомчої 

інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру або мотивована відмова. 

7.  Способи отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням паспортного документа,  або через 

уповноваженого представника за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та повноваження. 

8.  Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

1. Цивільний Кодекс України. 

2. Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг 

щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні». 

3. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні». 

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5. Закон України «Про адміністративні послуги». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання декларування і 

реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» 

від 07.02.2022 № 265. 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Крюківська районна адміністрація Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області;           вул. Івана Приходька, 

90; тел.: 62190, 62013 

ел. адреса: kra@krukivadm.gov.ua 
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