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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Державна реєстрація речових прав на 

об’єкти нерухомого майна» пропонується як вибіркова. Вона у 

поєднанні з іншими освітніми компонентами допоможе здобувачу 

вищої освіти побудувати свою індивідуальну освітню траєкторію. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання базових 

теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків щодо 

державної реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна. 

Завдання дисципліни полягає у  

 формуванні у студентів розуміння поняття нерухомості, 

опануванні способів ідентифікації об’єктів нерухомого майна та 

порядку здійснення їх інвентаризації; 

 засвоєнні студентами змісту понять кадастру нерухомості та 

кадастрово-реєстраційної системи, а також їх місця і ролі в державі; 

 вивченні досвіду створення кадастрово-реєстраційних систем, 

а також структури кадастрово-реєстраційної системи України; 

 отриманні певного обсягу знань щодо законодавчо-

нормативного забезпечення у сфері державної реєстрації речових 

прав на об’єкти нерухомого майна та їх обтяжень; 

 засвоєнні студентами організаційних засад та порядку 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні;  

 виробленні навиків користування відомостями Державного 

реєстру прав та визначення розміру плати за користування 

нерухомим майном. 

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

 проводити моніторинг та аналізувати чинне законодавство 

України щодо регулювання ведення кадастру нерухомості та 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

 надавати консультації щодо державної реєстрації прав на 

нерухомість та користування відомостями Державного реєстру прав; 

 сформувати заяву та підготувати документи для державної 

реєстрації речових прав на конкретний об'єкт нерухомого майна; 

 сформувати рішення державного реєстратора та витяг з 

Державного реєстру прав; 

 сформувати запит для отримання інформації з Державного 

реєстру прав, використовуючи відповідні засоби ідентифікації; 

 виконати розрахунок розміру плати за користування 

об’єктами нерухомого майна. 
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1. Тематика практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 
Практичне заняття №1. Світовий досвід 

створення кадастрово-реєстраційних систем 

2 1 

2 

Практичне заняття №2. Формування заяви 

про державну реєстрацію права власності на 

об’єкт нерухомого майна 

2 1 

3 

Практичне заняття №3. Підготовка документів 

для державної реєстрації права власності на 

об’єкт нерухомого майна 

2 1 

4 

Практичне заняття №4. Підготовка рішення 

державного реєстратора прав щодо державної 

реєстрації права власності на об’єкт 

нерухомого майна 

2 1 

5 

Практичне заняття №5. Формування витягу з 

Державного реєстру прав про державну 

реєстрацію права власності на об’єкт 

нерухомого майна 

2 1 

6 
Практичне заняття №6. Користування 

відомостями Державного реєстру прав 

2 1 

7 

Практичне заняття №7. Особливості 

проведення державної реєстрації прав через 

центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) на прикладі досвіду роботи ЦНАП у 

місті Рівному 

2 1 

8 

Практичне заняття №8. Визначення розміру 

плати за користування об’єктами нерухомого 

майна 

2 1 

 Всього 16 8 
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2. Методичні рекомендації до практичних занять 

 

Практичне заняття №1 

Тема: Світовий досвід створення кадастрово-реєстраційних 

систем 
 

Мета: Вивчення досвіду розвинених країн світу у створенні 

кадастрово-реєстраційних систем, виявлення їх спільних рис та 

особливостей. 
 

Норма часу: 2 год. 
 

Порядок виконання завдання 
 

Для вивчення досвіду розвинених країн світу у створенні 

кадастрово-реєстраційних систем кожен студент отримує 

індивідуальне завдання по конкретній країні (табл. 1) і за 

результатами його виконання готує презентацію обсягом часу до 10 

хвилин, яку представляє на практичному занятті. 

За погодженням з викладачем студент може обрати іншу країну, 

яка не зазначена у запропонованому переліку. 

Таблиця 1 

Перелік країн світу для вивчення досвіду створення кадастрово-

реєстраційних систем 
№ 

з/п 
Країна 

№ 

з/п 
Країна 

№ 

з/п 
Країна 

1 Франція 7 Данія 13 Греція 

2 Німеччина 8 США 14 Фінляндія 

3 Швеція 9 Іспанія 15 Австралія 

4 Великобританія 10 Швейцарія 16 Польща 

5 Італія 11 Норвегія 17 Китай 

6 Австрія 12 Канада 18 Нідерланди 

 

Підготовлену і представлену презентацію потрібно завантажити 

на сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни.  

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 8 балів. 

 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6].  
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Практичні завдання 2 – 6 студент виконує за конкретним 

об’єктом нерухомого майна. Таким об’єктом є власна квартира 

(будинок) або квартира (будинок) батьків. 

 

 

Практичне заняття №2  

Тема: Формування заяви про державну реєстрацію права 

власності на об’єкт нерухомого майна 
 

Мета: Отримання студентами практичних навиків формування 

заяви про державну реєстрацію права власності на заданий об’єкт 

нерухомого майна.  

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 
 

Заява оформлюється українською мовою. Дата та час у заяві 

зазначаються арабськими цифрами у форматі - «день, місяць, рік, 

година, хвилина, секунда» 

Заява містить відомості про: 

 дату та час її формування; 

 номер заяви; 

 заявника (заявників); 

 суб’єкта (суб’єктів) речового права, обтяження такого права; 

 речове право, обтяження такого права; 

 об’єкт нерухомого майна, у тому числі його реєстраційний 

та/або кадастровий номер.  

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна зазначається 

обов’язково, якщо на момент формування заяви відповідний 

номер присвоєний об’єкту нерухомого майна за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру прав. 

Кадастровий номер земельної ділянки зазначається 

обов’язково, якщо заява подається відносно земельної ділянки; 

 електронну адресу для зворотного зв’язку; 

 реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви); 

 номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі 

внесення змін до записів Державного реєстру прав); 
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 номер рішення державного реєстратора прав на нерухоме 

майно (у разі скасування відповідного рішення); 

 спосіб отримання документів. 

Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень оформлюються за допомогою програмних 

засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

Заява в паперовій формі оформлюється шляхом її друку за 

допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на 

аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів). На ній 

проставляється підпис заявника (заявників) та особи, яка сформувала 

таку заяву. У заяві не допускаються підчищення, закреслення чи 

інші виправлення. 

У даній роботі заяву оформити з використанням бланку (Додаток А). 

Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 сформовану заяву про державну реєстрацію права власності на 

об’єкт нерухомого майна. 

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 7 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 10, 12, 15]. 
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Практичне заняття №3  

Тема: Підготовка документів для державної реєстрації права 

власності на об’єкт нерухомого майна 

 

Мета: Вивчення складу і підготовка документів для державної 

реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна.  

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

Основними документами, що подаються для державної реєстрації 

права власності на об’єкт нерухомого майна, є: 

 заява про державну реєстрацію права власності, 

 документ, що є підставою для державної реєстрації прав, 

який відповідно до законодавства підтверджує набуття, зміну 

або припинення прав на нерухоме майно, 

 документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. 

Сформовану заяву про державну реєстрацію права власності 

використати з попередньої практичної роботи. 

Підстави для державної реєстрації прав – документи, що 

відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або 

припинення прав на нерухоме майно. 

Щодо об’єктів житлової нерухомості такими документами 

переважно є: 

1) договір (дублікат), предметом якого є нерухоме майно 

(купівлі-продажу, дарування, міни); 

2) свідоцтво (дублікат) про право власності чи про право на 

спадщину. 

В звіт з даної роботи необхідно додати копію відповідного 

правовстановлюючого документа (за його наявності), який 

підтверджує набуття права власності на квартиру (будинок), що є 

об’єктом практичного завдання, попередньо приховавши 

персональні дані. 

Якщо цього зробити неможливо, необхідно самостійно 

сформувати або договір, або свідоцтво щодо свого об’єкта за 

наданими викладачем зразками. 
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Заява про державну реєстрацію прав не приймається за 

відсутності документа, що підтверджує сплату адміністративного 

збору, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі. 

Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності 

справляється у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому 

подаються відповідні документи для проведення державної 

реєстрації прав (на 01.01.2022 р. – 2481 грн), та округлюється до 

найближчих 10 гривень. 

Платіжні документи про сплату адміністративного збору 

оформити за зразком (Додаток Б). 

Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 комплект основних документів для державної реєстрації 

права власності:  

 заяву про державну реєстрацію, 

 документ, що є підставою для державної реєстрації 

права власності, 

 квитанцію на оплату адміністративного збору. 

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 7 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15]. 
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Практичне заняття №4  

Тема: Підготовка рішення державного реєстратора прав щодо 

державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого 

майна 

 

Мета: Вивчення студентами змісту рішення державного 

реєстратора прав щодо державної реєстрації права власності на 

об’єкт нерухомого майна та набуття практичних навиків його 

підготовки. 

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

Рішення державних реєстраторів прав на нерухоме майно 

оформлюються за допомогою програмних засобів ведення 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Рішення оформлюється українською мовою. Дата у рішенні 

зазначається арабськими цифрами у форматі - «день, місяць, рік». 

Рішення містить відомості про: 

 дату формування рішення; 

 номер рішення; 

 прізвище, ім'я, по батькові державного реєстратора прав; 

 найменування суб’єкта державної реєстрації прав або 

найменування нотаріальної контори, назву нотаріального 

округу; 

 номер заяви; 

 реєстраційні дії, щодо яких подано заяву; 

 заявника (заявників); 

 суб’єкта (суб’єктів) речового права, обтяження такого права; 

 речове право, обтяження такого права; 

 об’єкт нерухомого майна, у тому числі його реєстраційний 

та/або кадастровий номер.  

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна зазначається 

обов’язково, якщо на момент формування заяви відповідний 

номер присвоєний об’єкту нерухомого майна за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру прав. 
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Кадастровий номер земельної ділянки зазначається 

обов’язково, якщо заява подається відносно земельної ділянки; 

 реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви); 

 номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі 

внесення змін до записів Державного реєстру прав або 
скасування записів Державного реєстру прав); 

 номер рішення державного реєстратора прав на нерухоме 

майно (у разі скасування відповідного рішення); 

 підставу прийняття відповідного рішення. 

 вичерпний та обґрунтований перелік обставин, які стали 

передумовою для зупинення розгляду заяви, відмови у 

проведенні реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви, відмови у проведенні реєстраційних 

дій). 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування 

юридичної особи, у тому числі органу державної влади та органу 

місцевого самоврядування, вказуються повністю. 

Рішення державного реєстратора може бути оформлено у 

паперовій формі шляхом його друку за допомогою програмних 

засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу 

форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставлення 

підпису та печатки державного реєстратора. 

Рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права 

власності оформити за зразком (Додаток В). 

Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 рішення державного реєстратора про державну реєстрацію 

права власності на заданий об’єкт нерухомого майна.  

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 7 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 10, 12, 13, 15]. 
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Практичне заняття №5  

Тема: Формування витягу з Державного реєстру прав про 

державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого 

майна 

 

Мета: Вивчення студентами змісту витягу з Державного реєстру 

прав про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого 

майна та набуття практичних навиків його формування. 

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

Після внесення відомостей до Державного реєстру прав 

державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення 

зазначеного Реєстру з урахуванням строку державної реєстрації, за 

який сплачено адміністративний збір, формує витяг з нього про 

державну реєстрацію прав, який є доступним для використання 

заявником на Порталі Дія та/або в іншій інформаційній системі, за 

допомогою якої заявником подавалися документи для державної 

реєстрації прав. 

Витяг містить відомості: 

 індексний номер витягу; 

 дата та час формування; 

 ким сформований; 

 підстава формування; 

 актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна: 

 реєстраційний номер; 

 вид об’єкта нерухомого майна; 

 опис об’єкта; 

 адреса; 

 актуальна інформація про право власності: 

 номер запису про право власності; 

 дата, час державної реєстрації; 

 державний реєстратор; 

 підстава виникнення права власності; 

 підстава внесення запису; 

 форма власності; 
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 розмір частки; 

 власник (власники); 

 підпис реєстратора, який сформував витяг. 

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну 

реєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий 

державним реєстратором у паперовій формі шляхом друку за 

допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на 

аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без 

використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та 

печатки державного реєстратора. 

Витяг з Державного реєстру речових прав оформити за зразком 

(Додаток Г). 

Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію 

права власності на заданий об’єкт нерухомого майна. 

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 7 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 10, 11, 12, 13, 14]. 
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Практичне заняття 6 

Тема: Користування відомостями Державного реєстру прав 

 

Мета: Набуття студентами практичних навиків пошуку 

необхідної інформації з Державного реєстру прав, використовуючи 

відповідні засоби ідентифікації, та користування одержаними 

відомостями. 

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

В даній роботі необхідно зробити запит для одержання інформації 

з Державного реєстру речових прав щодо заданого об’єкта 

нерухомого майна (квартири або будинку), за результатами якого 

буде автоматично сформовано відповідну інформаційну довідку. 

Для виконання роботи необхідно мати електронний цифровий 

підпис (ЕЦП). Такий підпис найпростіше можна безкоштовно 

одержати через Приват24. Інструкція для його одержання додається. 

Після одержання ЕЦП порядок дій наступний: 

1. Зайти в кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції 

України за електронною адресою:  https://kap.minjust.gov.ua/  

2. Ввійти на сторінку «Державні реєстри» 

 

 

https://kap.minjust.gov.ua/
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3. Вибрати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, 

а в ньому послугу «Отримати інформаційну довідку» 

 
 

4. Здійснити вхід, використовуючи для авторизації ЕЦП. Для 

цього виконати наступні кроки: 

- вибрати надавача ЕЦП – АТ КБ «Приватбанк» 
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- завантажити ЕЦП з пристрою, де він зберігається 

 

 
 

- ввести пароль захисту ключа 

 

 
 

5. Після успішної авторизації перейти до формування запиту 

для отримання інформації з Державного реєстру речових прав 
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6. Пошук інформації щодо заданого об’єкта нерухомого майна 

буде здійснюватися зі відповідними ідентифікаторами. Найпростіше 

використати адресу об’єкта. 

 

 
 

Після введення всіх реквізитів адреси натиснути кнопку «Подати 

заяву» 
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7. Згідно із ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», надання відомостей із Державного 

реєстру речових прав є платною послугою. Відповідно, після того як 

буде сформована заява про надання інформації, програма 

автоматично направить на здійснення оплати послуги. 

 
Проплата здійснюється із використанням однієї із платіжних 

систем 
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Розмір адміністративного збору за отримання інформації з 

Державного реєстру прав в електронній формі становить 0,0125 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні 

документи (на 01.01.2022р. – 2481 грн.), та округлюється до 

найближчих 10 гривень. Ця сума становить 30 грн. З врахуванням 

комісії загальні витрати становитимуть 33 грн. 

8. Після здійснення проплати автоматично буде сформована 

інформаційна довідка, яку можна завантажити з особистого кабінету 

для перегляду або роздруку. 

 
Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 інформаційну довідку щодо заданого об’єкта нерухомого 

майна, сформовану через кабінет електронних сервісів 

Міністерства юстиції України.  

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 10 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 10, 11, 12, 13, 14]. 
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Практичне заняття №7  

Тема: Особливості проведення державної реєстрації прав 

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на 

прикладі досвіду роботи ЦНАП у місті Рівному 

 

Мета: Засвоєння особливостей проведення державної реєстрації 

прав через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Вивчення досвіду ЦНАП у місті Рівному з надання таких послуг. 

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

Особливості проведення державної реєстрації прав через 

центри надання адміністративних послуг 
 

Державна реєстрація прав може проводитися за заявою заявника 

шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг, що 

забезпечують прийняття та видачу документів під час державної 

реєстрації прав. 

У разі подання заяви та документів до ЦНАП адміністратор 

такого центру вчиняє усі дії щодо прийняття та видачі документів 

для державної реєстрації прав, передбачені Порядком державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Заява, 

зареєстрована у базі даних заяв, та електронні копії документів, 

поданих заявником для державної реєстрації, за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру прав передаються 

на розгляд відповідному суб’єкту державної реєстрації прав. 

Оригінали зазначених документів, документи, що підтверджують 

сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, 

подані заявником, під час розгляду державним реєстратором 

відповідної заяви зберігаються у ЦНАП. Державний реєстратор під 

час розгляду заяви використовує електронні копії документів та за 

необхідності запитує у відповідного ЦНАП такі документи у 

паперовій формі. 

За результатом розгляду заяви адміністратор ЦНАП невідкладно:  

 повертає заявникові оригінали документів, поданих для 

державної реєстрації,  



 22 

 за бажанням заявника видає у паперовій формі 

 витяг з Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав, 

або 

 рішення державного реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав. 

Формування витягу з Державного реєстру про проведену 

державну реєстрацію прав для подальшої видачі його заявникові 

забезпечується державним реєстратором, яким проведено відповідну 

реєстрацію. 

Документи, що не підлягають поверненню заявнику (заява, 

подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного 

збору, запити державного реєстратора в паперовій формі), ЦНАП 

передає для їх подальшого зберігання протягом трьох років суб’єкту 

державної реєстрації прав, державним реєстратором якого 

здійснювався розгляд документів, поданих для державної реєстрації 

прав. 

 

Для вивчення досвіду роботи ЦНАП у місті Рівному з надання 

послуг щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень запланована навчальна екскурсія. Кожен студент 

повинен підготувати і завантажити на сторінку дисципліни в 

систему Moodle звіт про екскурсію. 

Вчасно виконане завдання оцінюється в 7 балів. 

 

Рекомендована література: [6, 10, 11, 12, 13, 14]. 
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Практичне заняття №8  

Тема: Визначення розміру плати за користування об’єктами 

нерухомого майна 

 

Мета: Набуття практичних навиків розрахунку розміру плати за 

користування об’єктами нерухомого майна. 

 

Норма часу: 2 год. 

 

Порядок виконання завдання 

 

1. Розрахунок розміру земельного податку за земельні 

ділянки різного призначення 

 

Податковим кодексом України встановлені ставки податку: 

 за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено:  
 не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки; 

 для земель загального користування – не  більше 1% від їх 

нормативної грошової оцінки; 

 для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не 

більше 1% від їх нормативної грошової оцінки; 

 для лісових земель – не  більше 0,1%  від їх нормативної 

грошової оцінки; 

 за земельні ділянки, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) – не більше 12% від їх 

нормативної грошової оцінки. 

 за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено:  
 не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по АРК або по області; 

 для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не 

більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі 

ріллі по АРК або по області; 

 для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної 

грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області. 
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Для фізичних та юридичних осіб Податковим кодексом 

передбачені певні пільги щодо сплати земельного податку. 

Зокрема, для фізичних осіб пільги встановлені у вигляді звільнення 

від сплати податку. Від сплати податку звільняються: 

 особи з інвалідністю першої і другої групи; 

 особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

 пенсіонери (за віком); 

 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Пільга для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на 

одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах 

граничних норм, що відповідають нормам, визначених статтею 121 

ЗКУ (крім ведення фермерського господарства). 

 

Приклади розрахунку 

 

Приклад 1  
Визначити розмір плати за земельну ділянку площею 0,14 га, що 

перебуває у власності пенсіонера за віком і призначена для 

будівництва та обслуговування житлового будинку. Ділянка 

знаходиться в м. Здолбунів. Ставку податку прийняти як 1/3 від 

максимального розміру, встановленого Податковим кодексом. 

 

Порядок розрахунку 

Відповідно до Податкового кодексу, ставка податку за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), встановлена у розмірі не більше 3% від їх 

нормативної грошової оцінки. Згідно з умовою задачі ставку податку 

приймемо рівною 1%. 

За даними Держгеокадастру середня (базова) вартість одного 

квадратного метра для м. Здолбунів становить 285,62 грн. (табл. 2). З 

врахуванням регіональних і зональних коефіцієнтів нормативна 

грошова оцінка дорівнює 628,36 грн за 1 м
2
. 

Від сплати податку звільняються пенсіонери (за віком). Ця пільга 

поширюється на одну земельну ділянку кожного виду використання 

у межах граничних норм, що відповідають нормам статті 121 ЗКУ 
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(крім ведення фермерського господарства). В нашому випадку у 

місті для земельних ділянок зазначеного в умові задачі виду 

використання ця неоподатковувана норма становить 0,10 га. Тобто із 

наявних у пенсіонера 0,14 га оподатковуватимуться лише 0,04 га. 

Розрахуємо розмір земельного податку: 

628,36×0,01×0,04×10000 = 2513,44 грн на рік. 

 

Приклад 2  
Визначити максимальний розмір плати за земельну ділянку 

площею 0,15 га, що належить ТОВ «Ніка» на праві приватної 

власності і використовується для виробництва меблів. Ділянка 

знаходиться в межах населеного пункту (м. Рівне). Виконати 

розрахунок розміру земельного податку також для випадку, коли 

земельна ділянка розташована за межами населеного пункту у 

Рівненській області. 

Порядок розрахунку 

Відповідно до Податкового кодексу ставка податку за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), встановлена у розмірі не більше 3% від їх 

нормативної грошової оцінки. 

За даними Держгеокадастру середня (базова) вартість одного 

квадратного метра для м. Рівне становить 385,28 грн. (табл. 2). З 

врахуванням регіональних і зональних коефіцієнтів нормативна 

грошова оцінка дорівнює 1547,28 грн за 1 м
2
. 

Розрахуємо розмір земельного податку: 

1547,28×0,03×0,15×10000 = 69627,60 грн на рік. 

Для випадку, коли земельна ділянка розташована за межами 

населеного пункту у Рівненській області, застосовуємо ставку 

податку як за ділянку, нормативну грошову оцінку якої не 

проведено, тобто не більше 5% від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по області, яка для Рівненської області 

становить 21938 грн за 1 га (табл. 1). 

Розрахуємо розмір земельного податку: 

21938×0,05×0,15 = 164,54 грн на рік. 
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2. Визначення розміру орендної плати за землю 

 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але 

річна сума платежу: 

1) не може бути меншою розміру земельного податку, 

встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на 

відповідній території; 

2) не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки; 

3) може перевищувати граничний розмір орендної плати, 

встановлений у підпункті 2, у разі визначення орендаря на 

конкурентних засадах; 

4) для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус 

гірських, не може перевищувати розміру земельного податку; 

5) для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України, не може перевищувати 0,1% нормативної грошової 

оцінки. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати 

орендної плати. 

Приклад розрахунку 

 

Приклад 3  
Визначити граничні розміри орендної плати за земельну ділянку 

комунальної власності площею 0,16 га, що передається в оренду ПП 

«Азалія» для обслуговування закладу громадського харчування, 

будівля якого належить ПП «Азалія» на праві приватної власності. 

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту 

(м. Костопіль). 

Порядок розрахунку 

Відповідно до Податкового кодексу розмір орендної плати 

встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 

 не може бути меншою розміру земельного податку; 

 не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. 

Розрахуємо мінімальний розмір орендної плати, рівний розміру 

земельного податку. За даними Держгеокадастру середня (базова) 

вартість одного квадратного метра для м. Костопіль становить 

280,68 гривень (табл. 2). З врахуванням регіональних і зональних 

коефіцієнтів нормативна грошова оцінка дорівнює 292,30 грн за 1 м
2
. 
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Розмір земельного податку і, відповідно, мінімальної орендної 

плати будуть рівні:  

292,30×0,03×0,16×10000 = 14030,40 грн на рік. 

Розрахуємо максимальний розмір орендної плати: 

292,30×0,12×0,16×10000 = 56121,60 грн на рік. 

 

3. Розрахунок розміру податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. 

 

Об’єктами оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх частки. 

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.  

Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних 

осіб, встановлюються у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 м
2
 бази оподаткування. 

За наявності у власності платника податку об’єкта житлової 

нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого 

перевищує 300 м
2
 (для квартири) або 500 м

2 
(для будинку), 

розрахована сума податку, збільшується на 25000 гривень на рік за 

кожен такий об’єкт (його частку). 

Пільги із сплати податку надаються фізичним особам у вигляді 

зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової 

нерухомості, в тому числі їх часток: 

1) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 м
2
; 

2) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 

на 120 м
2
; 

3) для різних типів об’єктів житлової нерухомості (у разі 

одночасного перебування у власності квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 

м
2
. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий 

податковий (звітний) період (рік). 

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до: 
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 об’єктів оподаткування, якщо площа таких об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої 

Податковим кодексом; 

 об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 

використовуються у підприємницькій діяльності). 

 

Приклад розрахунку 

 

Приклад 4  
Розрахувати розмір податку за житловий будинок площею 350 м

2
, 

що знаходиться у спільній частковій власності (3:2) громадян 

Петрука І.І. та Василюка Д.В. При розрахунку застосувати ставку 

податку у максимальному розмірі, встановленому Податковим 

кодексом України. 

Порядок розрахунку 

При спільній частковій власності платниками податку є кожна з 

осіб-власників за належну їй частку. 

Визначимо розмір часток співвласників у спільній частковій 

власності, яка буде для них базою оподаткування: 

для громадянина Петрука І.І.: 350 / 5 × 3 = 210 м
2
; 

для громадянина Василюка Д.В. 350 / 5 × 2 = 140 м
2
. 

Фізичним особам надаються пільги із сплати податку у вигляді 

зменшення бази оподаткування: для житлового будинку – на 120 м
2
.  

Тобто, база оподаткування буде становити:  

для громадянина Петрука І.І. 210 – 120 = 90 м
2
; 

для громадянина Василюка Д.В. 140 – 120 = 20 м
2
. 

Згідно з Податковим кодексом України ставки податку для 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі, 

що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м
2 

 бази 

оподаткування (на 01.01.2022 р. – 6500 грн). 

Розрахуємо розмір податку для громадянина Петрука І.І.: 

 6500 × 0,015 × 90 = 8775 грн на рік. 

Розрахуємо розмір податку для громадянина Василюка Д.В.: 
 6500 × 0,015 × 20 = 1950 грн на рік. 
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Завдання для самостійної роботи 
 

1. Визначити розмір плати за нерухоме майно, що є об’єктом 2 – 6 

практичних робіт. При розрахунку застосувати ставку податку у 

максимальному розмірі, визначеному Податковим кодексом України. 

2. Громадянин проживає у населеному пункті (згідно варіанту) і є 

власником присадибної ділянки. Він має статус особи, яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розрахувати суму земельного 

податку на дану ділянку, застосувавши ставку податку рівну 1/2 від 

максимального розміру, встановленого Податковим кодексом. Вихідні 

дані приведені в табл. 2. 

3. Визначити граничні розміри орендної плати за земельну ділянку 

комунальної власності, що передається в оренду приватному 

підприємству. Розрахунок виконати для випадків: 1) земельна ділянка 

знаходиться в межах населеного пункту (згідно варіанту). 2) земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту відповідної області 

(згідно варіанту). Вихідні дані приведені в табл. 1, 2. 

4. Розрахувати розмір податку на житловий будинок площею 770 м
2 

, 

який знаходяться у спільній частковій власності (6:1) громадян 

Кондратюка П.М. і Гнатюка М.І. При розрахунку застосувати ставку 

податку у максимальному розмірі, визначеному Податковим кодексом 

України. 

5. Розрахувати розмір податку на квартиру площею 300 м
2 

, яка 

знаходяться у спільній частковій власності (4:1) громадян Даниленка 

П.М. і Демчука М.І. При розрахунку застосувати ставку податку у 

максимальному розмірі, визначеному Податковим кодексом України. 

Звіт про виконання практичної роботи потрібно завантажити на 

сторінку дисципліни в систему Moodle у встановлені терміни. Звіт 

повинен включати: 

 номер, тему та мету роботи, 

 виконані розрахунки з необхідними поясненнями та висновками. 

Робота, виконана в повному об’ємі, правильно і у встановлений 

строк оцінюється у 7 балів. 

 
Рекомендована література: [5, 6, 9].  
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Вихідні дані до задач 

 

Таблиця 1 

Нормативна грошова оцінка ріллі 
(станом на 01.01.2022) 

№ з/п 
Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Нормативна 

грошова оцінка 

ріллі, 

грн/га 

1 АР Крим 26005,00 

2 Вінницька 27184,00 

3 Волинська 21806,00 

4 Дніпропетровська 30251,00 

5 Донецька 31111,00 

6 Житомирська 21411,00 

7 Закарпатська 27268,00 

8 Запорізька 24984,00 

9 Івано-Франківська 26087,00 

10 Київська 26531,00 

11 Кіровоградська 31888,00 

12 Луганська 27125,00 

13 Львівська 21492,00 

14 Миколаївська 27038,00 

15 Одеська 31017,00 

16 Полтавська 30390,00 

17 Рівненська 21938,00 

18 Сумська 26793,00 

19 Тернопільська 29035,00 

20 Харківська 32237,00 

21 Херсонська 24450,00 

22 Хмельницька 30477,00 

23 Черкаська 33646,00 

24 Чернівецька 33264,00 

25 Чернігівська 24065,00 
 

*Варіанти завдань відповідають номеру за списком в журналі групи 

 



Таблиця 2 

Показники нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та площа земельних ділянок 
№

 в
ар

іа
н

ту
 

Статус 

населеного 

пункту 

Назва 

населеного 

пункту 

П
л
о

щ
а 

н
ас

е
л
ен

о
го

 

п
у

н
к
ту

, 
га

 

Ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

о
сі

б
 

С
ер

ед
н

я
 (

б
аз

о
в
а)

 

в
ар

ті
ст

ь
 о

д
н

о
го

 м
2
, 

гр
н

/м
2
. 

Регіональний коефіцієнт 
Зональний 

коефіцієнт 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Ч
и

се
л
. 

н
ас

.,
 

ге
о

гр
. 

п
о

л
о

ж
.,

 

ад
м

ін
. 

ст
ат

у
с 

та
 

го
сп

. 
ф

у
н

к
ц

ії
 

В
х

о
д

ж
. 

в
 п

р
и

м
іс

. 

зо
н

у
 м

іс
т 

з 
ч

и
с.

 

н
ас

. 
1

0
0

 т
и

с.
ч

о
л
. 

і 
б

іл
ь
ш

е
 

В
х

о
д

ж
е
н

н
я
 д

о
 

зо
н

 р
ад

іа
ц

. 

за
б

р
у

д
н

ен
н

я
 

М
ін

ім
ал

ь
н

и
й

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

и
й

 

1.  Місто Березне 1000,9 13300 62,38 1,00 1,00 0,90 0,83 1,23 0,14 

2.  Смт Володимирець 937,71 9271 103,75 1,00 1,00 1,00 0,85 1,12 0,19 

3.  Смт Гоща 759,8 5528 74,20 1,00 1,00 1,00 0,92 1,06 0,13 

4.  Смт Демидівка 512,6 2615 110,21 1,00 1,00 1,00 0,84 1,08 0,16 

5.  Місто Дубровиця 887,6 9510 137,74 1,00 1,00 0,80 0,76 1,26 0,19 

6.  Смт Зарічне 729,6 7356 118,78 1,00 1,00 0,80 0,85 1,18 0,21 

7.  Місто Здолбунів 1226,1 24766 285,62 1,00 1,10 1,00 0,54 2,00 0,14 

8.  Місто Корець 647,69 7255 129,99 1,00 1,00 1,00 0,77 1,27 0,12 

9.  Місто Костопіль 1495,3 31210 280,68 1,00 1,00 1,00 0,82 1,27 0,13 

10.  Смт Млинів 1121,4 8401 113,77 1,00 1,00 1,00 0,89 1,15 0,17 

11.  Місто Радивилів 694,2 10493 182,37 1,00 1,10 1,00 0,77 1,17 0,14 

12.  Смт Рокитне 561,3 7500 117,36 1,00 1,00 0,80 0,83 1,10 0,19 

13.  Місто Сарни 2092,9 28600 250,00 1,00 1,00 0,80 0,94 1,11 0,14 

14.  Місто Дубно 2704 38000 244,61 1,00 1,00 1,00 0,75 1,35 0,16 

15.  Місто Вараш 1130,94 43000 174,75 1,20 1,00 1,00 1,91 2,00 0,19 

16.  Місто Острог 1088,5 15700 180,39 1,00 1,10 1,00 1,02 1,14 0,20 

17.  Місто Рівне 5824 246535 385,28 1,60 1,00 1,00 0,63 2,51 0,15 
 



3. Рекомендована література 
 

Основна література 

1. Перович Л. М., Перович Л. Л., Губар Ю. П. Кадастр 

нерухомості : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2003.  

120 с. 

2. Перович Л. М., Перович І. Л., Сай В. М. Кадастр територій : 

підручник. Львів : Львівська політехніка, 2019. 244 с. 

3. Кадастр населених пунктів : підручник / Ступень М. Г., 

Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р.; 2-е вид. Львів : Новий 

Світ-2000, 2020. 404 с.  

4. Микула О. Я., Ступень М. Г., Пересоляк В. Ю. Кадастр 

природних ресурсів : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 

2006, 192 с.  

       URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kadastr.pdf 

5. Оцінка та управління нерухомістю : навчальний посібник / 

В. Р. Кучеренко та ін. Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с. 

6. Мошинський В. С. Ліщинський А. Г. Конспект лекцій з 

дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної 

форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13158/1/05-05-

61%20%281%29.pdf. 

 

Нормативно-правова література 

7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. 

№435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

8. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10 2001 р. 

№2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-

14#Text. 

9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. 

№2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. №1952-IV (в 

редакції Закону від 26.11.2015р. №834-VIII). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kadastr.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/13158/1/05-05-61%20%281%29.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/13158/1/05-05-61%20%281%29.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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11. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 

07.07.2011 р. №3613-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 

12. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень. Затверджений постановою КМУ від 

25.12.2015 р. №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016 

р. №553). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-

%D0%BF#Text. 

13. Порядок ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. Затверджений постановою КМУ від 

26.10.2011 р. №1141 (в редакції постанови КМУ від 06.06.2018 

р. №484). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-

%D0%BF#Text. 

14. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. Затверджений постановою КМУ від 

25.12.2015р. №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016р. 

№553). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-

%D0%BF#Text 

15. Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень : Наказ Міністерства юстиції України від 

21.11.2016 р. № 3276/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. № 1827/5). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-16#n20. 
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4. Інформаційні ресурси 
 

1. Офіційний Web-сайт Верховної Ради України. URL: 

http://portal.rada.gov.ua/. 

2. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

3. Офіційний Web-сайт Кабінету Міністрів України. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/. 

5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру. URL: http://land.gov.ua/. 

6. Державний комітет статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

7. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6). URL: http://www.libr.rv.ua/. 

9. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44). URL: http://cbs.rv.ua/. 

10. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). 

URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka.  
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http://www.kmu.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
http://land.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka


ДОДАТКИ 

Додаток А 
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Додаток Б 

Зразок оформлення платіжних документів про сплату 

адміністративного збору 
 

 
 



Додаток В 

РІШЕННЯ 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

№ __________________1    _____.______.20__ 2 

 

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно 

_____________ 

__________________________________________________________, 
(П.І.Б. державного реєстратора, найменування нотаріальної контори, назва нотаріального 
округу)3 

розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
.
, 

прийняту _________4 за реєстраційним номером _____________5, 

яку подав 

____________________________________________________, 
                                                                         (П.І.Б. заявника)6 

що діє на підставі 

___________________________________________, 
         (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7 

податковий номер/серія, номер паспорта ______________________8, 

для проведення державної реєстрації 

___________________________ 
      (права власності)9 

на ________________, що розташований _______________________, 
     (об’єкт нерухомого майна)10             (адреса (місцезнаходження) об’єкта)11 

кадастровий номер земельної ділянки ________________________12, 

та документи, подані для проведення державної реєстрації прав.  

Керуючись статтею 10 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

пунктами 18 - 19 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553), 
 

ВИРІШИВ: 

Провести державну реєстрацію 

_____________________________ 
       (права власності) 9 

на ________________, що розташований _______________________, 
      (об’єкт нерухомого майна)10          (адреса (місцезнаходження) об’єкта)11 

кадастровий номер земельної ділянки ________________________12,  

за суб’єктом: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 39 

(П.І.Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника/іншого 

правонабувача/обтяжувача)13 

Відкрити розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та реєстраційну справу на об’єкт нерухомого майна. 

Рішення прийняте на підставі ______________________________ 

___________________________________________________________ 
(правовстановлюючий документ, який підтверджує набуття права власності на об’єкт нерухомого майна)14 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може 

бути оскаржено відповідно до законодавства.



Додаток Г 
ВИТЯГ 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності 
 

Індексний номер витягу: 115376024 

Дата, час формування: 25.07.2018   16:07:23 

Витяг сформовано: Іваненко Іван Іванович, Рівненська районна 

державна адміністрація, Рівненська обл. 

Підстава формування 

витягу: 

заява з реєстраційним номером: 26910406, дата і час 

реєстрації заяви: 22.07.2018 12:34:39, заявник: 

Петренко Петро Петрович 

  

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

Реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого 

майна: 

1495070156246 

Об’єкт нерухомого 

майна: 

Житловий будинок 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 41,21, Житлова площа (кв.м): 

24,06, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 

50790,00 

Адреса: Рівненська обл., Рівненський р., с. Грушвиця Друга 

  

Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право 

власності: 

25019228 

Дата, час державної 

реєстрації: 

22.07.2018 12:34:39 

Державний реєстратор: Іваненко Іван Іванович, Рівненська районна 

державна адміністрація, Рівненська обл. 

Підстава виникнення 

права власності: 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 

серія та номер: САМ 1246, видане 08.05.2014, 

видавник Реєстраційна служба Рівненського 

районного управління юстиції Рівненської області 

Підстава внесення 

запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

39871917 від 25.07.2018 15:10:22, Іваненко Іван 

Іванович, Рівненська районна державна 

адміністрація, Рівненська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Петренко Петро Петрович 

  

  

Витяг сформував: Іваненко І.І. 

  

Підпис: ____________________________ 

 


