
 

 

 

 

Тема 5. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та  
їх обтяжень  

 
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється у 

відповідності до Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV “Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень ” (далі Закон) та інших законодавчих актів. 

Цей закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою 
таких прав. 

 
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна 

реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або 
припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина 

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

 
Загальними засадами державної реєстрації прав є: 
- гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про 

зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження; 
- обов’язковість державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав; 

одночасність вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва 
та державної реєстрації прав; 

- публічність державної реєстрації прав; 
-внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених 
Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”; 

- відкритість та доступність відомостей Державного реєстру прав. 
Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації 

відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації. 
Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, 

визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов: 
- реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх 

виникнення; 
- на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової 

реєстрації. 
Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого 
майна. 

На підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та 
інших речових прав у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-
територіальних одиниць, або незалежно від місцезнаходження нерухомого майна. 

Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження 
нерухомого майна. 



 

 

 
Державній реєстрації прав підлягають: 
1) право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва; 
2) речові права на нерухоме майно, похідні від права власності: 
- право користування (сервітут); 
- право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис); 
- право забудови земельної ділянки (суперфіцій); 
- право господарського відання; 
- право оперативного управління; 
- право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки; 
- право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх 

окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної 
споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки; 

- право довірчої власності (крім права довірчої власності як способу забезпечення 
виконання зобов’язань); 

- інші речові права відповідно до закону; 
4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва: 
- заборона відчуження та/або користування; 
- арешт; 
- іпотека; 
- вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, 

встановлена власником такого майна; 
- податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного 

будівництва; 
- інші обтяження відповідно до закону. 
 
У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, 

а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких 
неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а 
також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення. 

Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна 
реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому 
законодавством порядку, крім випадків, передбачених статею 31 цього Закону. 

Право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути 
зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на 
земельну ділянку, на якій вони розташовані. 

Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано 
незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а 
також їх окремі частини, в яких вони розташовані. 

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, 
рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на 
земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також 
окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на 
магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні 
дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії.  



 

 

 
Державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: 

1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви 
в базі даних заяв; 

2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, 
шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному 
реєстрі прав; 

3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; 
4) перевірка документів та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів 

(кадастрів), автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду 
заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та 
прийняття відповідних рішень; 

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення 
розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації 
прав); 

6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або 
спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на 
нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав; 

7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав 
для подальшого використання заявником; 

8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви. 
 
Державна реєстрація прав може проводитися за заявою заявника шляхом звернення до 

центрів надання адміністративних послуг, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до  
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень документів під час 
державної реєстрації прав. 

 
На сьогоднішній день адміністратори ЦНАП здійснюють: 
- прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних 

для її проведення, та реєстрація заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. 

- виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі 
даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та передача 
заяви за допомогою програмного забезпечення до суб’єкта надання адміністративної послуги. 

- передачу у паперовій формі прийнятого та належно оформленого пакету документів 
державному реєстратору. 

Після отримання пакету документів від державного реєстратора адміністратор ЦНАП 
проводить: 

- сканування результату, здійснення відповідного запису у електронну картку 
адміністративної послуги, та повідомлення про це суб’єкта звернення шляхом автоматичної 
розсилки sms-повідомлення на залишений контактний номер мобільного телефону. 

- формування та видрук опису видачі результату адміністративної послуги, передача 
оформленого результату на видачу. 

- видачу або надсилання електронною поштою заявнику витягу з Державного реєстру прав, 
поданих заявником документів, рішення державного реєстратора (за бажанням заявника) або 
рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень та документів, що подавалися, 
долучення до справи електронної бази сканкопії опису видачі. 



 

 

 
Законодавство: 
1. Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV  «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»; 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”; 
3. Інші законодавчі акти. 

 
 


