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Як отримати он-лайн послугу у сфері державної реєстрації? 
Інформуємо усіх мешканців міста Харкова та Харківської області! 
З прийняттям та набранням чинності Закону України «Про електронні 

довірчі послуги» від 05.10.2017 №2155-VIII визначені правові та 
організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі 
транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері 
електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних 
довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення 
електронної ідентифікації. 

З метою впровадження та реалізації норм цього Закону Міністерство 
юстиції України впровадило реформу системи реєстрації, задля 
врегулювання відносин надання електронних довірчих послуг та електронної 
ідентифікації у сфері державної реєстрації та отриманням послуг без черг та 
не виходячи із кабінету чи домівки. 

Для впровадження реформи системи реєстрації діє Он-лайн будинок 
юстиції. Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з 
представниками влади. Тут ви отримаєте необхідні сервіси в електронному 
режимі. 

За допомогою цього сайту ви можете отримати повторні документи 
про державну реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтва про 
народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені тощо), 
зареєструвати включення відомостей про юридичну особу до реєстру 
(внесення до реєстру відомостей про юридичну особу зареєстровану до 1 
липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб),  фізичних осіб-підприємців задля уникнення 
зловживань з боку представників влади та бюрократії. Он-лайн будинок 
юстиції - це повністю прозора автоматизована система. 

З метою попереднього правового аналізу документів на реєстрацію 
громадської організації Звертайтесь за посиланням: 
https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/go. 

Знайти он-лайн будинок юстиції Ви можете за посиланням: 
https://online.minjust.gov.ua/. 

Частиною Он-лайн будинок юстиції є ВЕБ-портал «Звернення у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану», завдяки якому з 
метою уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану 
записатися через Інтернет на прийом до відділів ДРАЦС. 

На порталі «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану» Ви можете записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний для 
Вас час, задати питання в онлайн режимі, подати заяви на реєстрацію актів 
цивільного стану. 

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-VI державній реєстрації 
підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання 
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шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. Про факт 
державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації 
актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво. 

З метою отримання вище зазначених послуг у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану, а саме: подання заяв онлайн, запису на 
прийом до ДРАЦСу без черги та задля отримання кваліфікованої допомоги, 
звертайтесь за посиланням: https://dracs.minjust.gov.ua/. 

Також Ви можете отримати повторно документи, які видають 
відділи державної реєстрації актів цивільного стану. 

Тобто, якщо Ви втратили свідоцтво про шлюб, не можете знайти 
свідоцтво про народження дитини, бажаєте отримати витяг з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян, Вам потрібно звернутися саме до 
цього пункту меню в Он-лайн будинку юстиції та заповнити усі необхідні 
поля для подачі заявки на отримання повторних документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, 
розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян. 

З метою отримання повторних свідоцтв звертайтесь за посиланням: 
https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/zayava/. 

Для отримання вказаної вище інформації звертайтесь за посиланням: 
https://online.minjust.gov.ua/information/. 

Задля отримання миттєвих повідомлень про статус будь-яких 
об'єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно (SMS-маяк) можна зареєструватись, використовуючи 
посилання: https://online.minjust.gov.ua/sms/. 

Якщо зайти на посилання https://kap.minjust.gov.ua/ - Кабінет 
електронних сервісів, то можна отримати інформацію з державних реєстрів 
Міністерства юстиції України в режимі on-line, здійснити реєстраційні дії у 
державних реєстрах України в електронному вигляді, здійснити пошук 
інформації у державних реєстрах України, користуватися електронними 
системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізовану професійну 
діяльність, отримати посилання на різні інформаційні джерела, отримати 
шаблони (зразки) документів та здійснити пошук будь-яких законодавчих 
актів або прийняти участь в електронних торгах арештованим майном, 
поспілкуватися будь-якому громадянинові з державними установами, не 
виходячи із своєї домівки, за допомогою відеозв’язку. Особливо це актуально 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями. До того ж, є можливість 
використати послуги судової системи, які надаються в електронному вигляді, 
та замовити електронний цифровий підпис. 

Для отримати он-лайн послуг звертайтесь за вказаними вище 
посиланнями! 


