Як
знайти
власника
КВАРТИРИ АБО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ?
VLASNYK.ORG.UA
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Зареєструйтеся у державній
системі електронної пошти
http://mail.gov.ua
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Зайдіть до Кабінету
електронних сервісів
https://kap.minjust.gov.ua

Потрібно вказати Ваш ідентифікаційний номер (ІПН),
а також придумати пароль, в якому має бути цифра,
великі та маленькі латинські букви.
Після перевірки на анти-робот система видасть Вам
логін. Збережіть свої логін і пароль у надійному місці.
Ви отримали електронну поштову скриньку за адресою
mail.gov.ua. Саме на неї приходитимуть Витяги з реєстру,
які Ви замовите онлайн.

Введіть свої паспортні дані
для продовження пошуку
* необхідна умова
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* Потрібно авторизуватися
за своїм логіном-паролем
у системі mail.gov.ua

Оберіть опцію
За адресою
у меню “Надання інформації
про об’єкт нерухомого майна”

У новому вікні Вибір адреси введіть повну
поштову адресу квартири або будинку,
власника якої(-го) шукаєте.

Отримати
інформаційну довідку

УВАГА! Інформаційну довідку про співвласників багатоквартирного будинку
(без персональних даних) можна отримати
БЕЗКОШТОВНО у відділенні Державної
реєстраційної служби за письмовою заявою.

Державний реєстр речових прав на нерухоме
майно містить інформацію лише про ті об’єкти,
які було зареєстровано після 1 січня 2013 року.

Якщо інформація про квартиру або приватний будинок міститься у Реєстрі, система видасть повідомлення:
“За Вашим запитом буде сформовано інформаційну довідку. Для оплати будуть використані наступні дані...”
Таким чином можна перевірити, скільки квартир у багатоквартирному будинку зареєстровано в Державному
реєстрі. Якщо система відповідає: “За Вашим запитом нічого не знайдено. Введіть дані ще раз.” - це означає,
що квартира приватизована до 1.01.2013 року або не приватизована взагалі.
Якщо квартира приватизована раніше, інформація про неї зберігається у паперових реєстрах місцевого БТІ
(бюро технічної інвентаризації). Дістати відомості з БТІ набагато складніше, але реально. Ефективний власник
надасть практичні рекомендації. Звертайтеся: http://vlasnyk.org.ua
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Оплатіть послугу отримання
відомостей з Реєстру.
Вартість - 20 грн (разом з комісією)
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Отримайте довідку на свою
електронну поштову скриньку
http://mail.gov.ua

Інструкцію складено зусиллями ініціативи ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК. Вільне копіювання і розповсюдження інформації дозволяється і вітається. VLASNYK.ORG.UA

