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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 07 жовтня 

2020 року (вх. № ПІ-ЮР-885-20 від 08 жовтня 2020 року) щодо питань, 
пов’язаних з наданням інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав, Реєстр), та в межах компетенції 
повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі ‒ Закон) публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання субʼєктами владних 

повноважень своїх обовʼязків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні субʼєктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених Законом. 
Частиною першою статті 20 Закону визначено, що розпорядник 

інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше пʼяти 

робочих днів з дня отримання запиту.
Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 

матеріальному носії. Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка 

вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (у тому 

числі роз’яснювати законодавство, створювати довідки тощо). 
Питання, порушене у Вашому запиті, за своїм змістом не є публічною 

інформацією і потребує роз’яснення норм чинного законодавства, у зв’язку з 

чим розгляд запиту буде здійснено у строк, визначений Законом України «Про 

звернення громадян».
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, урегульовані Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).
Умови, підстави та процедура надання інформації з Державного реєстру 

прав регулюються нормами статті 32 Закону та Порядком надання інформації з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим 
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постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

(зі змінами) (далі – Порядок).
Згідно з частиною першою, абзацом першим частини другої статті 32 

Закону інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, 
що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та 

платною, крім випадків, передбачених Законом.
Для фізичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом 

речового права надається в електронній формі через офіційний вебсайт 

Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи з 

використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного 

засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі.
Відповідно до абзацу першого пункту 3 Порядку інформація з 

Державного реєстру прав надається виключно за допомогою програмних 

засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі, крім випадку, 
передбаченого абзацом другим цього пункту, що має однакову юридичну силу 

та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.
Згідно з пунктом 10 Порядку для отримання інформації з Державного 

реєстру прав у паперовій формі особа, яка бажає отримати таку інформацію, 
звертається до будь-якого надавача інформації з Державного реєстру прав.

Надавачем інформації з Державного реєстру прав, відповідно до пункту 2 

Порядку є державний реєстратор прав на нерухоме майно, уповноважена особа 

фронт-офісу або помічник нотаріуса.
Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається 

автоматично програмними засобами ведення Реєстру через вебпортал 

Мін’юсту, у тому числі з використанням сервісної послуги у формі 
прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (абзац другий пункту 4 Порядку).

Згідно з пунктом 5 Порядку інформація з Державного реєстру прав про 

зареєстровані речові права містить актуальні на дату та час її надання відомості 
про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, наявні в 

Державному реєстрі прав, а також відповідні відомості з його невід’ємної 
архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих 

речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.
За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав про 

зареєстровані речові права, крім відомостей, передбачених абзацом першим 

цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і 
припинення речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також про внесені 
зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної 
архівної складової частини у хронологічному порядку.

Крім того, інформуємо, що за отримання інформації з Державного 

реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону, справляється 

адміністративний збір.
Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від 

місцезнаходження нерухомого майна (пункт 9 Порядку).
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 
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№ 228 (зі змінами), до повноважень Міністерства юстиції України не належить 

надання інформації з Державного реєстру прав.
Таким чином, для отримання інформації з Державного реєстру прав 

необхідно звертатись до надавача інформації або скористатися послугами 

онлайн-сервісу на офіційному вебпорталі Міністерства юстиції України.
Додатково повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не  

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра 

з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК
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