
SMS-МАЯК 

 

 
 
 

Сервіс моніторингу 
реєстраційних дій  

щодо 
об’єктів нерухомого майна 
фізичних та юридичних осіб 

 

 

 

 

 

Увімкніть SMS-МАЯК 

 

Зареєструйтесь та отримайте миттєві 
повідомлення про статус будь-яких об’єктів 

нерухомого майна у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно 

 
 

 
 

SMS-МАЯК 

 

 

 
 

 

ЛИШЕ ТРИ ПРОСТИХ КРОКИ: 
 
 

По номеру в Реєстрі 
 

 отримайте реєстраційний номер майна 

 перевірте наявність номеру в Реєстрі 

 поставте об'єкт на моніторинг 
 
 

По електронному цифровому підпису 
 

 отримайте ключ електронного цифрового 
підпису 

 введіть ключ ЕЦП в поле в сервісі 

 оберіть об'єкти нерухомості та  
поставте їх на моніторинг 

SMS-МАЯК 

 
 
Відстежуйте подання заявок на проведення 

будь-яких реєстраційних дій щодо Ваших об'єктів 
нерухомого майна за електронним цифровим 
підписом. 

Отримуйте сповіщення про факт подання та суть 
заяви про зміну статусу об'єкта, а також про 

прийняття рішення щодо 
зміни статусу та вчасно 
звертайтесь до державного 
реєстратора та до суду і 
зупиніть незаконні дії щодо 
Вашого об'єкта нерухомого 
майна. 

Вартість сервісу на місяць 
300 гривень за об’єкт. 

 

 

 
Відстежуйте зміни статусу 

об'єктів нерухомого майна за 
номером в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно. 

Отримуйте сповіщення про 
зміну статусу нерухомості та своєчасно звертайтесь 
до суду з позовною заявою про скасування 
проведених реєстраційних дій, а також до 
правоохоронних органів із заявою про 
неправомірність реєстраційних дій. 

Вартість сервісу на місяць 30 гривень за 1 об'єкт. 

 



ВАЖЛИВО  

ЗНАТИ 

 

 
УСІМ ФІЗИЧНИМ І ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ: 

 

Пошук об’єкту нерухомого майна 

відбувається за реєстраційним номером майна в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно (присвоюється після 01.01.2013 під час 

першої реєстрації будь-якого права на об’єкт). 

Якщо документ про право власності на 

майно втрачено, реєстраційний номер можна 

дізнатися з Інформаційної довідки через онлайн-

сервіс Міністерства юстиції України «Кабінет 

електронних сервісів». Послуга платна. 

 

 
ВЛАСНИКАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА: 

 

Пошук об’єктів нерухомого майна та 

ідентифікація власника відбувається за  

електронним цифровим підписом (для фізичних 

осіб) або електронною цифровою печаткою (для 

юридичних осіб), які можна отримати в 

наступних Акредитованих центрах сертифікації 

ключів: АЦСК органів юстиції України, АЦСК 

ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна”, 

АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту 

ДФС, АЦСК ДП “Українські спеціальні 

системи”, АЦСК ТОВ “Ключові системи”, АЦСК 

“MASTERKEY”. 

 

КОНТАКТНА 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

Головне територіальне управління 
юстиції у Херсонській області 

 
Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42/14 
 

 
 

Телефон: (0552) 26-37-25 

Офіційна електронна адреса: info@ks.minjust.gov.ua  

Офіційний веб-сайт: http://justks.gov.ua 

Skype: kherson.just 

Facebook: https://www.facebook.com/khersonjust 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЮСТИЦІЇ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
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