
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, 

м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Ігорю Французу 

вул. Новікова, 2А, буд. 42А, 
м. Одеса, 65033

foi+request-76784-

151d6460@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 12.10.2020 

(вх. № ПІ-ЮР-895-20 від 13.10.2020) та в межах компетенції повідомляє. 
Щодо виконання рішення суду.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – 

Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

(далі – державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження 

державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме 

майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр 

прав).
Відповідно до частини третьої статті 26 Закону відомості про речові 

права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не 

підлягають скасуванню та/або вилученню.
У разі скасування рішення державного реєстратора про державну 

реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому 

підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону, а також у разі 
визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, 
на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі 
судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи посадова 

особа Міністерства юстиції України (у випадку, передбаченому підпунктом «а» 

пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) проводить державну 

реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до Закону.
Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного 

реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування 

документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також 

скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним 

визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень 

речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких 

прав).
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Згідно з пунктом 9 частини першої статті 27 Закону державна реєстрація 

права власності та інших речових прав проводиться, зокрема, на підставі 
судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або 

припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.
Частинами першою, другою, четвертою статті 311 Закону визначено, що 

реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі 
рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру 

прав та Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР), без 

подання відповідної заяви заявником.
Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили 

рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на 

нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного 

реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування 

державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, 
забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового 

рішення.
Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та ЄДРСР 

здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній 

формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з 

Державною судовою адміністрацією України.
Водночас абзацом першим підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України від 06.10.2016 № 1666-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», який 

набрав чинності 02.11.2016, встановлено, що до запровадження інформаційної 
взаємодії між Державним реєстром прав та ЄДРСР, передбаченої Законом, а 

також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали 

законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії 
реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення 

набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

на підставі поданого рішення суду обов’язково використовує відомості ЄДРСР 

за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України щодо наявності 
такого рішення у відповідному реєстрі в електронній формі, відповідності його 

за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в ЄДРСР державний реєстратор прав на 

нерухоме майно запитує копію такого рішення суду, засвідчену в 

установленому порядку, від відповідного суду. Направлення запиту до суду про 

отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
Так, відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 Закону заявником є 

власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, 
або уповноважені ними особи – у разі подання документів для проведення 

державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших 

речових прав.
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Також необхідно зазначити, що пунктом 67 Порядку державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), визначені 
особливості реєстрації права власності на підставі рішень судів.

Щодо надання інформації з Державного реєстру прав, документів на 

підставі яких проведено державну реєстрацію прав.
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 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 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 
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зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної 
архівної складової частини у хронологічному порядку.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 2 Закону реєстраційна 

справа – сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а 

також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, 
що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Положеннями частини першої статті 9 Закону встановлено, що зберігання 

реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими 

органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної 
Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, 
районними, районними у містах Києві та Севастополі державними 

адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.
Нормами статті 17 Закону визначено, що реєстраційна справа формується 

у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого 

майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові 
права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав та 

зберігається протягом всього часу існування об’єкта.
Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них 

здійснюється виключно за судовим рішенням.
У зв’язку з вищевикладеним звертаємо увагу, що Міністерство юстиції 

України, діючи відповідно до Положення, не наділено повноваженнями щодо 

надання інформації з Державного реєстру прав, документів реєстраційної 
справи об’єкта нерухомого майна.

Додатково повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України мають 

інформаційний характер і не встановлюють норм права.

Заступник Міністра 

з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК

Анастасія Святокум  044 233 66 81

_______________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, зазначені Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством


