  Переваги:
Відкритість та загальнодоступність отримання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяжень, що містяться у Державному реєстрі прав.
Можливість подання заявником заяви про державну реєстрацію прав та необхідного пакету документів через онлайн-сервіс, що виключає обов’язкову необхідність самостійно звертатися до органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав.  
Виключення монополізму у сфері надання послуг щодо державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, та збільшення конкретності щодо якості надання таких адміністративних послуг.
Отримані кошти про державну реєстрацію прав та їх обтяжень наповнюють місцевий бюджет, що дає можливість матеріально стимулювати державних реєстраторів шляхом виплати винагороди щодо зниження ризику корупційних діянь.
Спрощення процедури проведення державної реєстрації шляхом зменшення переліку документів для реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна.  
Гарантія першочергового опрацювання заяв у разі сплати заявником адміністративний збір за скорочені строки.
Проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.   



За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (140 грн.); за 
державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс - 1 мінімальна заробітна плата (1380грн.);
2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат (6890 грн.); за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних заробітних плат (13780 грн.);
3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата (1380 грн.); за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати (2760 грн.); за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат (6890 грн.);
4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у визначені строки - 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності (70 грн.);
5) за державну реєстрацію обтяжень у визначені строки - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати (70 грн.); за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (690 грн.);
6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати (60 грн.).




                 Суб’єкти, що здійснюють державну     
              реєстрацію  речових прав на   
              нерухоме майно:
                - нотаріуси (у тому числі, якщо  
              речове 
              право виникло без вчинення ними 
              нотаріальної дії);
                  - органи місцевого самоврядування   
              та райдержадміністрації ( з    
               01.05.2016 року);
               - відділи (сектори) державної    
                реєстрації  речових прав на нерухоме 
              майно районних, міськрайонних       
               управлінь юстиції до 30.04.2016  
               року;
	акредитовані суб’єкти.


