
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – 

єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання 
відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про 

об’єкти та суб’єктів таких прав. 

Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Міністерство 

юстиції України. 

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що 

міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є відкритою та 

загальнодоступною. 

Процедуру функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

(далі - Державний реєстр прав), його невід’ємної архівної складової частини та 

наповнення Державного реєстру прав відомостями про речові права на нерухоме майно 

та їх обтяження, про суб’єктів та об’єкти таких прав визначає Порядок ведення 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Порядок). 

Статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» встановлено перелік документів на підставі яких проводиться 

державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації 
права власності на об’єкти незавершеного будівництва: 

1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є 

нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його 

дубліката; 

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі 

смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, 

чи його дубліката; 

3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською 

установою України, чи його дубліката; 

4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів 

(аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо 

прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів; 

5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам 

житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його 
дубліката; 

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року 

органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його 

дубліката; 

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління 

чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, 

уповноваженою управляти таким майном; 

8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на 

право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або 

державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 

року; 

9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових 

прав на нерухоме майно; 

10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди; 

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно; 
12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення 

об’єкта нерухомого майна релігійній організації; 



13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта 

нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну 

власність або з приватної у державну чи комунальну власність; 

14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, 

зміну або припинення прав на нерухоме майно. 
Також вказаним законом встановлено чіткий перелік підстав за якими може бути 

відмовлено у державні реєстрації прав та їх обтяжень. Ці підстави зазначені у статті 24 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»: 

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації 

відповідно до цього Закону; 

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; 

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; 

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами 

на нерухоме майно та їх обтяженнями; 

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно; 

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача 

подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим 
правонабувачем; 

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього 

Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав; 

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення 

нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не 

до нотаріуса, який вчинив таку дію; 

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано 

особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній 

формі; 

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, 

обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 

12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо 

майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, 
яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, 

зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності 

заборгованості з відповідних платежів понад три місяці. 

Отже, для того що уникнути відмову у проведенні реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, необхідно чітко дотримуватися положень Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Завідувач Двадцять першої київської  

державної нотаріальної контори                                                   Л.С. Зубченко  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n251

