
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
здійснюється державною мовою. 

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що 
міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є 
відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна 
та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний 
веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи 
(фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису 
чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі 
державним реєстратором. 

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній 
чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, має однакову юридичну силу та 
використовується відповідно до законодавства. 

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не 
надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання 
інформації або внесення її не в повному обсязі. 

Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, 
органів Служби безпеки України, Національного банку України, 
Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з 
питань запобігання корупції, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням ними 
повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за 
об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього 
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за умови 
ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного 
цифрового підпису. 

За заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор надає 
інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на 
нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав. 

За запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв’язку із 
здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному 
кримінальному провадженні державний реєстратор надає інформацію у 



формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на 
нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та 
обтяження таких прав. 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури, 
визначаються Порядком надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 року № 1127. 

            Умови, підстави для безпосереднього доступу посадових осіб 
державних органів, органів місцевого самоврядування, адвокатів та 
нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку 
із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру 
отримання інформації з цього реєстру, права та обов’язки суб’єктів, що є 
учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127. 

Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у паперовій формі складає 0,025 розміру мінімальної заробітної плати, 
за надання інформації в електронній формі – 0,0125 розміру мінімальної 
заробітної плати 
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