Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

1. Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал та копія);
2. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку;
3. У разі подання заяви  уповноваженою особою, така особа, крім документа, що  посвідчує її особу, пред’являє оригінал та подає копію документа, що підтверджує її повноваження (довіреність). Уповноважена особа, яка діє від імені  фізичної особи також подає копію документа,  що посвідчує особу, яку вона представляє (паспорт гр. України), та копію  реєстраційного номера облікової картки платника;
4. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (40 грн) або звільнення від плати за надання інформації; 
5. Документ про сплату адміністративного збору (160 грн), крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору;
6. Оригінали та копії документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на об’єкт нерухомого майна.
Наприклад: - свідоцтво про право власності на житло, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката; 
- свідоцтво про право на спадщину, виданого нотаріусом (до 2013 року), чи його дубліката; 
- укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування, тощо); 
- державний акт на право приватної власності на землю або земельну ділянку, рішення уповноваженого органу про передачу земельної ділянки у власність (з зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки);
- засвідчена належним чином копія рішення суду, що набрало законної сили;
- інші документи відповідно до законодавства.

Строк надання адміністративної послуги – у строк, що не перевищує 5 робочих днів
Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуги з державної реєстрації права власності на нерухоме майно
Перелік документів не є вичерпним, в процесі розгляду питання можливе виникнення необхідності надання додаткових документів.
Подані документи не є обов’язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання.

