
на 2020 рік 



Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» від 
07.07.2011 р. № 1810/5, Положення про Спадковий реєстр 

За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до 
нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу. 

68 грн 

За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору; 
змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу. 

51 грн 

За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на 
спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу 

51 грн 

За проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового 
договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу 
або інформаційної довідки. 

51 грн 

За формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про посвідчення заповітів консульськими 
установами України, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 1252 Цивільного 
кодексу України, статті 37 та частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", заповітів (складених 
та/або прийнятих на зберігання) в іноземних державах, а також змін до них та скасування заповітів, що 
підлягають реєстрації у Спадковому реєстрі на підставі Конвенції. 

плата не 
справля-
ється 

За формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про заповіти і спадкові договори, посвідчені 
нотаріусами, консульськими установами, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 
1252 Цивільного кодексу України, статті 37 і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", до 
створення та введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру. 

плата не 
справля-
ється 

За проведення перевірки інформації про наявність чи відсутність заведеної спадкової справи та виданих 
свідоцтв про право на спадщину у разі видачі свідоцтва про право на спадщину. 

плата не 
справл. 

За формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину у 
разі, коли спадкоємцем є держава. 

плата не 
справл. 



За подання особисто заповідачем Реєстраторові заяви про державну реєстрацію заповітів, посвідчених 
консульськими установами України, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 та 1252 
ЦКУ, статті 37, частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", а також посвідчених (складених 
та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземній державі на підставі Конвенції. 

плата 
справля-
ється у 
загальному 
порядку 

За всі звернення до Спадкового реєстру з інвалідів I та II груп, інвалідів Великої Вітчизняної війни та 
прирівняних до них осіб. 

плата не 
справля-
ється 

За проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту, спадкового 
договору або заведеної спадкової справи, якщо така перевірка пов'язана із заведенням спадкової справи, з 
дітей-сиріт. 

плата не 
справл. 

За формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину 
або його дубліката з:громадян, віднесених законом до  
1-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
дітей-сиріт;  
непрацездатних за віком; 
громадян, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв'язку з виконанням інших 
державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя 
людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або 
колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку. 

плата не 
справля-
ється 

За надання відомостей на письмовий запит:  
Мін'юсту (в тому числі для підготовки відповіді на запит національних органів іноземних держав), Головного 
територіального управління юстиції Міністерства юстиції  України в Автономній Республіці Крим, головних  
територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та  Севастополі, консульських установ України у 
зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень; 
- суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, 
адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що 
перебувають у провадженні таких органів.  У такому запиті, що скріплюється гербовою печаткою 
відповідного органу, обов'язково зазначається номер справи. 

плата не 
справля-
ється 



Наказ МЮУ«Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких 
нормативно-правових актів МЮУ» від 28.12.2006 р. № 111/5, Положення про Єдиний реєстр довіреност. 

За реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в ЄРД з видачею про це витягу. 

34 грн 

За перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру 
довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу. 

34 грн 

За перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру 
довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу. 

25,5 грн 

За перевірку дійсності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру 
довіреностей, що пов'язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного 
витягу. 

плата не 
справля-
ється 

За реєстрацію довіреності (у тому числі дубліката довіреності), посвідченої у нотаріальному порядку з: 
-інвалідів I та II груп, інвалідів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них осіб; 
-громадян, віднесених до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи. 

плата не 
справля-
ється 

За реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії (у тому числі її дубліката), посвідченої у нотаріальному 
порядку з:- інвалідів III групи; 
                   - пенсіонерів, які мають право на пенсію за віком відповідно до статті 12 Закону України "Про 
пенсійне забезпечення". 

плата не 
справля-
ється 

За надання відомостей на письмову вимогу: суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з 
кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх 
провадженні; 
-МЮУ, головним управлінням юстиції МЮУ в АРК, обласним, містах Києві та Севастополі, районним, 
міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції, у зв'язку із здійсненням ними 
повноважень, визначених чинним законодавством України. 

плата не 
справля-
ється 

За внесення до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії довіреності. плата не 
справл. 



За внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових 
відомостей до запису. 

 0,025 
(прожиткового 
мінімуму для 
працездатних осіб, 
далі -ПМ) 
50 грн 

За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в паперовій формі. 0,03 ПМ 
60 грн  

За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в електронній формі. 0,02 ПМ 
40 грн 

Органи державної влади звільняються від плати за внесення до Реєстру записів, змін і додаткових 
відомостей до запису, виключення запису з Реєстру, а також отримання витягів, якщо вони 
видаються у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством. 

плата не справля-
ється 

Порядком ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.07.2004 р. № 830 (зі змінами та доповненнями), встановлено розміри плати за внесення до Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного 
Реєстру, що зараховуються до державного бюджету: 
 
Плата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису 
та надання інформації із зазначеного Реєстру справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або надається 
відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10 гривень. 



За отримання інформації, витягу в паперовій формі.  0,02 (прожитк. мінімуму 
для працездатних осіб, 
далі- ПМ) 
50 грн. 

За отримання інформації, витягу в електронній формі. 0,0125 ПМ  
30 грн. 

За отримання інформації нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до ДРРП 

0,04 ПМ 
80 грн. 

Статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено 
розмір адміністративного збору за отримання інформації з ДРРП у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону. 
Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у ДРРП, є відкритою, 
загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом. 
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 ЕЦП чи іншого альт. засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі, що має 
однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства. 
Інформація з ДРП не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або 
внесення її не в повному обсязі. Порядок надання інформації з  ДРП, затв. Постановою КМУ №1127 від 25.12.2015р., зі 
змінами. Пошук відомостей у ДРП здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, затв. Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1141 зі змінами. 
***У разі обрання користувачем варіанта отримання інформації з ДРРП у цілому щодо суб’єкта речового права, 
обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок 
інформації. 
Адміністративний збір зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. 

Комісія Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності 
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