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Пояснювальна записка 
 

Зростаюча потреба суспільства в інформації зумовила стрімкий розвиток 
інформаційних технологій.  

На сьогоднішній день світ увійшов до нової стадії свого розвитку, яку можна 
визначити як інформаційну епоху. Її квінтесенція – інформаційне суспільство, основними 
ресурсами якого виступають інтелектуальні інформаційні ресурси – знання та інформація.  

Перехід до широкого застосування обчислювальної техніки, інформатизації 
багатьох сторін та сфер життєдіяльності, створення розгалуженої системи персональних 
комп’ютерів знаменував інформаційний переворот у світі, який вніс якісно нові риси у 
працю і життя кожної особи.  

Це визначає сучасні умови для суспільного і науково-технічного прогресу, науки 
тощо, а тому така інформатизація є неминучим процесом існування та розвитку 
цивілізації.  

Відіграючи значну роль у розвитку суспільства, процес інформатизації не міг 
оминути і діяльність органів та установ Міністерства юстиції України, невід’ємною 
частиною якої є відповідні бази даних інформаційної системи Міністерства юстиції 
України, адміністратором яких визначено державне підприємство „Інформаційний центр” 
Міністерства юстиції України (далі – Держінформ’юст).  

Так, абзацом одинадцятим пункту 25 Інструкції про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України 03.03.2004 № 20/5, зареєстрованої в Мін’юсті України 03.03.2004 за № 283/8882 
(із змінами та доповненнями), встановлено, що відомості про вчинення окремих видів 
нотаріальних дій підлягають реєстрації в єдиних реєстрах, перелік та порядок ведення 
яких установлюються Мін’юстом України.  

Єдині та Державні реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції України, на 
сьогоднішній день – невід’ємна частина реєстраційної діяльності Мін’юсту України,  
нотаріального процесу, виконавчого провадження, діяльності органів РАЦСу; вони 
супроводжують її, підтримують і забезпечують.  

Тільки єдина на території всієї держави суцільна система інформації, що постійно 
підтримується в актуальному стані та дозволяє працювати в режимі on-line, здатна 
забезпечити швидке та оперативне отримання та використання достовірної інформації, 
необхідної для забезпечення діяльності органів та установ Мін’юсту – нотаріальної 
діяльності, діяльності РАЦСу, виконавчого провадження,  уникнути витрат часу на 
поштовий обіг, що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості надання відповідних послуг.  

Міністерство юстиції України сьогодні приділяє значну увагу розвитку та 
належному функціонуванню баз даних інформаційної системи, а тому і висуває певні 
умови та вимоги щодо роботи з такими базами як реєстраторів, так і користувачів. Тобто 
особи, які працюють із зазначеними базами даних, обов’язково повинні мати певні знання, 
а також практичні навички такої роботи, адже саме від правильної та чіткої роботи 
останніх залежить належне наповнення баз даних та отримання з них достовірних 
відомостей як безпосередньо ними, так і іншими реєстраторами, користувачами або 
зацікавленими особами.  

Навчання студентів знанням по користуванню Єдиними та Державними реєстрами 
інформаційної системи Міністерства юстиції України проводиться згідно із відповідними 
програмами. Зокрема, Програми навчання щодо роботи з Єдиними та Державними 
реєстрами, адміністратором яких є державне підприємство „Інформаційний центр” 
Міністерства юстиції України, затвердженою Держінформ’юстом та погодженої з 
Департаментом нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції 
України.  

Навчальна програма курсу „Єдині інформаційні системи Міністерства юстиції 
України” передбачає ознайомлення студентів з нормативними актами та методичними 
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документами, що регламентують роботу Єдиних та Державних реєстрів, адміністратором 
яких є державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.  

Навчальною програмою передбачено прослуховування лише теоретичного курсу 
лекцій стосовно застосування нормативно-правових актів у роботі з Єдиними та 
Державними реєстрами, адміністратором яких є Держінформ’юст.  

Програмою передбачено вивчення дисципліни протягом одного семестру, яка 
завершується складанням заліку. 
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Навчальна програма 
дисципліни „Єдині інформаційні системи Міністерства 

юстиції України” 
 
 

Тема 1: Вступна лекція: Єдині та Державні реєстри інформаційної системи 
Міністерства юстиції України 

 
Міжвідомчі питання комп’ютеризації державних інститутів. Інформаційне 

законодавство. Правова інформатизація. Електронні документи.  
Банки данних. Основні принципи побудови інформаційних систем. 

Функціональна структура інформаційних систем. Інформаційна підсистема органів 
нотаріату. Інформаційна підсистема органів РАЦСу. Інформаційна підсистема 
виконавчого провадження. 

Організаційні питання створення і оновлення інформаційної системи. Програмна 
реалізація інформаційних систем. Стандартизація документів. Підготовка і перепідготовка 
кадрів.  

Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України. 
 

Тема 2: Єдині та державні реєстри в діяльності органів нотаріату 
 

Етапи запровадження реєстрів в нотаріальній діяльності. Основні реєстри органів 
нотаріату. Організаційне забезпечення нотаріальної діяльності: запровадження єдиного 
реєстру нотаріусів, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.  

Державний реєстр правочинів. Єдиний реєстр довіреностей. 
Спадковий реєстр. 
 
Тема 3: Реєстри, що забезпечують вимоги кредиторів та обтяжень на майно 

 
Рееєстр заборон відчужень нерухомого майна. Основні нормативні документи, 

що регламентують роботу реєстру. Внесення відомостей до реєстру та обмеження щодо 
внесення відомостей.  

Державний реєстр іпотек. 
Державний реєстр обтяжень рухомого майна. 
 

Тема 4: Реєстр виконавчих дій 
 
Загальна характеристика впровадження реєстру виконавчих проваджень. 
Порядок реєстрації виконавчих документів. Внесення до реєстру відомостей 

щодо здійснення виконавчого провадження та про прилюдні торги. 
Доступ до реєстру та отримання інформації про наявність виконавчих дій. 
Правила пошуку в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень. 
  

Тема 5: Реєстр Актів цивільного стану громадян 
 

Загальні положення про Державний реєстр актів цивільного стану громадян. 
Внесення відомостей до реєстру. Запис в реєстрі. Внесення змін до реєстру в разі 

внесення змін і доповнень до актових записів цивільного стану. 
Видача витягу з реєстру. Вимоги до витягу з реєстру. Особи, які мають право на 

безкоштовну видачу витягу. Відмова у видачі витягу з реєстру.   
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Тема 6: Реєстр прав власності на нерухоме майно 
 

Загальні положення про Реєстр прав власності на нерухоме майно. 
Внесення запису до реєстру прав. Вимоги до документів, які подаються на 

реєстрацію. Відмова у внесенні запису до реєстру. Процедура внесення запису до реєстру.  
Порядок внесення даних до реєстру. Виявлення помилок у внесеному записі. 

Розділи в реєстрі прав на нерухоме майно. 
Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно. 

Особливості реєстрації окремих видів нерухомого майна. Порядок реєстрації прав на 
об’єкти незавершеного будівництва. Реєстрація прав власності на об’єкти нерухомого 
майна за рішенням суду. Реєстрація прав власності нерухомого майна залежно від форми 
власності. 

Порядок користування реєстром та пошук інформації в ньому. 
Порядок надання інформації (витягів) з реєстру. Словник реєстру прав та порядок 

його ведення. 
 

 
Тема 7: Реєстри, що забезпечують діяльність Міністерства юстиції України 

 
Загальні положення про реєстри, які забезпечують інші напрямки діяльності 

Міністерства юстиції. 
Значення ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Порядок та умови одержаня інформації з реєстру. Форми надання інформації з реєстру.  
Реєстр атестованих судових експертів: порядок ведення, внесення записів, змін та 

доповнень. 
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств як суб'єктів інформаційної діяльності: загальні положення. Порядок внесення 
відомостей до реєстру. Отримання інформації з реєстру. Вимоги до витягів з реєстру. 

Загальні положення Єдиного реєстру громадських формувань. Внесення 
відомостей до реєстру. Особливості внесення відомостей про окремі види громадських 
формувань. Отримання витягів з Реєстру. Вимоги, що пред’являються до витягів. 

Загальні положення про реєстр спеціальних бланків документів реєстрів 
інформаційної системи Мін’юсту. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності 
витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства 
юстиції України. 
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спільних заходів щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно” 

26. Лист Міністерства юстиції України від 22.01.2003 № 14-32/97  
27. Спiльний лист Мiнiстерства юстицiї України та Державного комiтету України з 

питань житлово-комунального господарства вiд 31.01.2003 № 14-50/147  
28. Лист Міністерства юстиції України від 10.05.2006 р. № 19-32/1 стосовно порядку 

державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва  
29. Лист Міністерства юстиції України від 11.01.2007 р. № 19-32/2 (Роз’яснення 

порядку реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна залежно від форм 
власності)  

30. Лист Міністерства юстиції України від 22.06.2007 № 19-32/30 (Роз’яснення 
стосовно рішень судів, на підставі яких проводиться реєстрація прав власності на 
об’єкти нерухомого майна) 

31. Закон України від 25.02.94 № 4038а-XII ’Про судову експертизу’ (Вiдомостi 
Верховної Ради (ВВР), 1994, N 28, ст.232)  

32. Наказ Міністерства юстиції України від 15.04.97 № 149/7 ’’Про затвердження 
Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і 
підприємницьких структур та громадян’’  

33. Наказ Міністерства юстиції України від 15 квітня 1997 р. N 149/7 „Порядок 
ведення державного Реєстру атестованих судових експертів” 

34. Указ Президента України від 27.06.96 № 468/96 „Про Єдиний державний реєстр 
нормативних актів”  

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 „Про затвердження 
Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 
користування ним” 

36. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2002 № 57/5 „Про затвердження 
Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів”  

37. Наказ Міністерства юстиції України від 31.03.2003 № 25/5 „Про затвердження 
Порядку та розмірів плати за надання права доступу, користування та одержання 
інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів” 

38. Наказ Міністерства юстиції України від 20.05.2003 № 43/5 „Про затвердження 
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень”  

39. Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2004 № 634/7 ’’Про здійснення 
контролю за впровадженням Єдиного державного реестру виконавчих проваджень 
у регіонах’’  

40. Наказ Міністерства юстиції України від 24.02.2006 № 13/5 ''Про внесення змін до 
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень та встановлення 
розмірів оплати за його експлуатацію''  

41. Наказ Міністерства юстиції Українивід 25.04.2008 № 710/5 ’’Про внесення змін до 
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень’’  

42. Наказ Міністерства юстиції України від 24.07.2008 №1270/5 ’’Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України’’  

43. Наказ Міністерства юстиції України від 25.07.2008 №1293/5 ’’Про встановлення 
розмірів плати за користування Єдиним державним реєстром виконавчих 
проваджень’’ 

44. Закон України ’’Про іпотеку’’  
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45. Постанова КМУ від 31.03.2004 р. № 410 „Про Тимчасовий порядок державної 
реєстрації іпотек” 

46. Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 671 „Про затвердження Тимчасового порядку 
державної реєстрації правочинів”  

47. Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 86/5 ’’Про затвердження 
Інструкції про ведення Державного реєстру правочинів’’ 

48. мативні документи  
49. Закон України ''Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень''  
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.2004 № 830 ''Про затвердження 

Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна''  
51. Наказ від 29.07.2004 № 73/5 ’’Про затвердження Інструкції про порядок ведення 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв’’  
52. Інструкція про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та 

заповнення заяв  
53. Спільний наказ Міністерства юстиції України та Державної податкової 

адміністрації України від 07.02.2003 № 9/5/59 'Про реєстрацiю податкових застав 
нерухомого майна” 

54. Наказ від 07.07.2006 №57/5 ''Про визначення реєстраторів Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна'' 

55. Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2000 року № 51/5 ’’Про Спадковий 
реєстр’’  

56. Наказ Міністерства юстиції України від 07.04.2005 року № 33/5 ’’Про 
запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства юстиції України’’  

57. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2000 № 494/7 ''Про запровадження 
спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства 
юстиції України''  

58. Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2001 № 315/7 ''Про внесення змін до 
наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2000 № 494/7 ''Про запровадження 
спеціальних бланків довідок про відсутність або наявність заборони відчуження 
або арешту на об'єкти нерухомого майна''  

59. Наказ від 14.07.2004 № 67/5 ''Про затвердження Положення про порядок 
постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків 
документів інформаційної системи Міністерства юстиції України та внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України'' 

60. Наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. №111/5 ’’Про запровадження 
Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-
правових актів Міністерства юстиції України’’ 

61. Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2008 р. № 2018/5 "Про 
внесення змін до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової 
інформації та інформаційних агентств як суб  

62. Закон України ’’Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні’’  
63. Закон України "Про інформаційні агентства"  
64. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 ’’Про 

державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних 
агентств та розміри реєстраційних зборів’’  

65. Наказ Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 р. № 12/5 "Про 
затвердження Положення про держaвну реєстрацію друкованих засобів масової 
інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних 
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності"  
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66. Наказ Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 р. № 412/5 "Про 
затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової 
інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності" 

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 ’’Про затвердження 
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян’’  

68. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян  
69. Наказ Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5 ’’Про затвердження 

Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян’’ 
 
Періодичні видання 

70. Кісельов М. Про створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України. 
// Право України. – 1997. - №3. 

71. Панасюк О. Новий єдиний реєстр довіреностей. // Нотаріат для вас. - №1-2. – 
січень-лютий 2007 року. 

72. Панасюк О. Проблеми реєстрації прав на нерухоме майно // Нотаріат для вас. - № 
7-8. – липень-серпень 2007 року. 

73. Панасюк О. Державний реєстр засобів масової інформації та інформаційних агенст 
як суб’єктів інформаційної діяльності.// Нотаріат для вас. - № 9. - вересень 2007. 

74. Герасимчук О. Про проведення навчання по роботі з єдиними та державними 
реєстрами Міністерства юстиції України // Нотаріат для вас. - №11. – листопад 
2007. 

75. Герасимчук О. Особливості роботи зі спадковим реєстром. // Нотаріат для вас. - 
№6. – червень 2006. 

76. Хоруженко В. Виконання судових рішень при роботі з Єдиними та Державними 
реєстрами. // Нотаріат для вас. - №4 квітень 2005. 

77. Хоруженко В. Державні та єдині реєстри України. // Мала енциклопедія нотаріуса. 
- №5. - (17) жовтень 2004. 

78. Хоруженко В. Все про ДП ''Інформаційний центр'' Міністерства юстиції України та 
його функції.// Мала енциклопедія нотаріуса. - №5. - (17) жовтень 2004. 

79. Кісельова М., Хоруженко В. Єдиний Державний реєстр нормативно-правових 
актів. // Мир недвижимости. - березень 2004. 

80. Война Ю. Хоруженко В. Про державну реєстрацію іпотек. // Нотариат для вас. – 
червень 2004. 

 
 
  
 

 
 
 
 


