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Дане повідомлення підготовлене відділом податкових 
та юридичних послуг PwC в Україні. Матеріали цього 
повідомлення надані для інформування і не можуть 
вважатися комплексним аналізом окремих викладених у 
ньому питань. Рекомендуємо звернутися за 
професійною консультацією з конкретного питання, 
перш ніж прийняти рішення про доцільність яких-небудь 
дій. PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, зареєстрована в 
Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
сторінці www.pwc.com/structure.

Доступ до державних реєстрів прав на 
нерухомість/обтяжень рухомого майна 
припинено в окремих регіонах Донбасу
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Обмеження 
доступу до 
майнових 
реєстрів на 
Донбасі 

Міністерство юстиції Україні прийняло рішення* щодо 
тимчасового припинення доступу до Державних реєстрів (i) 
речових прав на нерухоме майно та (ii) обтяжень рухомого 
майна в окремих районах Луганської та Донецької областей. 
Дане рішення було прийняте у зв'язку з поточною ситуацією 
на сході України з метою запобігання несанкціонованому 
доступу до відповідних державних реєстрів та захисту прав 
громадян на майно.

Зазначене обмеження діятиме до закінчення 
антитерористичної операції на сході України на території:

• Луганської області (окрім Кремінського, Сватівського, 
Троїцького, Білокуракинського, Старобільського, 
Біловодського, Новопсковського, Марківського, 
Міловського районів);

• міста Слов’янська та Слов’янського району Донецької 
області.

Державна реєстрація прав/обтяжень на нерухоме майно, яке 
розташоване на зазначених територіях, здійснюватиметься 
державними реєстраторами та нотаріусами інших районів 
Луганської та Донецької областей.

* Наказ Міністерства юстиції України «Про невідкладні заходи щодо
захисту прав громадян на території проведення антитерористичної
операції» № 953/5 від 17.06.2014 (набрав чинності 20.06.2014).
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