Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Державна реєстрація Іншого речового правА  на нерухоме майно (КРІМ ІПОтеки)
Приклад іншого речового права на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації:
	право господарського відання;
	право оперативного управління;
	право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;
	інші речові права відповідно до закону.


1. Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал та копія);
2. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку;
3. У разі подання заяви  уповноваженою особою, така особа, крім документа, що  посвідчує її особу, пред’являє оригінал та подає копію документа, що підтверджує її повноваження (довіреність). Уповноважена особа, яка діє від імені  фізичної особи також подає копію документа,  що посвідчує особу, яку вона представляє (паспорт гр. України), та копію  реєстраційного номера облікової картки платника;
4. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (40 грн) або звільнення від плати за надання інформації; 
5. Документ про сплату адміністративного збору (80 грн), крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору;
6. Оригінали та копії документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення іншого речового права на нерухоме майно. Наприклад: - договір оренди земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру (у разі відсутності в договорі оренди кадастрового номеру земельної ділянки); - рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном; - інші документи, визначені законом.

Строк надання адміністративної послуги – строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав
Заява про державну реєстрацію іншого речового права не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуги з державної реєстрації іншого речового права.
Перелік документів не є вичерпним, в процесі розгляду питання можливе виникнення необхідності надання додаткових документів.
Подані документи не є обов’язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання.

