
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно проводиться державною мовою. 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно проводиться незалежно від 
місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя, крім державної реєстрації права власності, що проводиться нотаріусами незалежно від 
місцезнаходження нерухомого майна. 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно у результаті вчинення нотаріальної дії з 
нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено 
таку дію. 

Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно заявником подається 
відповідна заява у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством, 
оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації та документи, що підтверджують сплату 
адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Умови, підстави та процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно, об’єкти незавершеного будівництва, перелік документів, необхідних для її проведення, права 
та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, визначає Порядок державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 року № 1127. 

За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно справляється адміністративний збір у 
такому розмірі: 

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації 
права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс): 

 у строк 5 робочих днів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати; 
 у строк 2 робочі дні – 1 мінімальна заробітна плата; 
  протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 

мінімальні заробітні плати; 
  протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 5 

мінімальних заробітних плат; 

2)                 за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс: 

 у строк 14 робочих днів – 1 мінімальна заробітна плата; 
 у строк 7 робочих днів – 5 мінімальних заробітних плат; 
 протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 10 

мінімальних заробітних плат. 

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого 
майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі. 

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 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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