
Отримання доступу до документів та інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 
 

 

Сьогодні у громадян та юридичних осіб постійно виникає необхідність 

отримання інформації про їх право власності на нерухоме майно, в тому числі 

незалежно від факту проведення реєстрації таких прав в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

Наразі порядок отримання такої інформації врегульовано Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також 

Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Слід одразу зазначити, що шляхи отримання інформації для фізичних та 

юридичних осіб відрізняються від шляхів отримання такої інформації державними, 

правоохоронними чи органами місцевого самоврядування. 

Так, фізичні та юридичні особи можуть отримати інформацію стосовно об’єкта 

нерухомості чи суб’єкта речового права з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно в електронній формі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції 

України, або в паперовій формі, яка надається будь-якими суб’єктами державної 

реєстрації, фронт-офісами або нотаріусами. 

Плата за отримання інформації встановлюється в залежності від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб і на даний час становить 20 грн. – для 

інформації в електронному вигляді, та 40 грн. – для інформації в паперовій формі. 

Але в будь-якому випадку отримана інформація має однакову юридичну силу і лише 

невнесення плати або внесення її не в повному обсязі є підставою для відмови в 

наданні інформації. 

В цей же час, органи державної влади та місцевого самоврядування, суди, 

поліція, прокуратура, Служба безпеки України, НАБУ та НАЗК, приватні виконавці, 

адвокати та нотаріуси отримують інформацію шляхом безпосереднього доступу до 

Державного реєстру прав. 

Для отримання цього доступу їм необхідно укласти відповідний договір з 

технічним адміністратором Державного реєстру речових прав, яким на сьогодні є 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи». 

Слід звернути увагу на те, що при отриманні інформації в паперовому вигляді 

вона, відповідно до чинного законодавства, буде надрукована на аркушах паперу 

форматом А4 без використання спеціальних бланків, а також без проставлення 

підпису та печатки. 

Що стосується отримання доступу до документів у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, то витребування чи вилучення реєстраційних справ 

або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. 

Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим 

відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом 

на їх одержання. 

Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з 

реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб’єкту державної 

реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи. 
 


