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Україна наразі перебуває на початку
розвитку електронного врядування, тож з
1 січня 2013 року в Україні набув чинності
новий порядок реєстрації нерухомого
майна. Серед змін до законодавства
найбільшої настороги викликало
скасування правовстановлюючого
документа про право власності –
Свідоцтва. Після внесення змін до
законодавства, що регулює
оформлення права влосності на
нерухоме майно відповідним
документом, який посвідчує відповідне
право є Витяг з реєстру. Відповідна
функція покладена на Державну
реєстраційну службу та інші суб’єкти,
наділених таким правом.



Нормативно - правові акти 



Відповідно до ст. 41
Конституції України,
кожен має право
володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю
власністю, результатами
своєї інтелектуальної,
творчої діяльності.

Право власності



Нерухомість

За Цивільним Кодексом України, до
нерухомих речей (нерухоме майно,
нерухомість) належать земельні ділянки,
а також об’єкти, розташовані на
земельній ділянці, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх
призначення(ч. 1 ст. 181 ЦК України).



Згідно з З.У. «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», державна реєстрація речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне
визнання і підтвердження державою фактів
набуття, зміни або припинення речових прав
на нерухоме майно, шляхом внесення
відповідних відомостей до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
;

Державна реєстрація 
речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 



Правочини
(ст. 334 ЦК)

Правонаступництво
(ч. 2 ст. 104, ст.ст. 107, 109 ЦК)

Спадкування
(ст. 1216 ЦК)

Приватизація
(ст. 345 ЦК)



Державна реєстрація є основною вимогою щодо оформлення
права власності на нерухомість.

Підтвердженням цього є ч. 1 ст. 3 З.У. «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
державна реєстрація прав є обов'язковою.

Cт. 125 Земельного кодексу України, право власності на
земельну ділянку, а також право постійного користування та право
оренди земельної ділянки виникають з моменту державної
реєстрації цих прав. Також ст. 126 Земельного кодексу України,
Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".



* 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 статтею 31 ЗУ «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

ЗЗЗЗ

 Корисні копалини 

 Рослини 
 Малі архітектурні форми 
 Тимчасові, некапітальні 
споруди

 Автомобільні дороги
 Електричні мережі
 Залізничні колії

Підлягає державній
реєстрації

Не підлягає державній
реєстрації

 Земельні ділянки
 Підприємства
 Житлові будинки
 Будівлі
 Споруди
 Квартири
 Житлові та нежитлові

приміщення



Об'єкти та суб'єкти державної
реєстрації нерухомості

Державні реєстратори
Нерухоме майно

Об'єкти Суб'єкти державної
реєстрації

Виконавчі органи сільських, 
селищних та міських рад

Нотаріус



Проведення державної реєстрації 
прав на нерухоме майно 

Відповідно до ст. 18 З.У. «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

державна реєстрація прав проводиться в такому 
порядку:

1. Формування та реєстрація заяви в базі даних;
2. Сканування документів, поданих для державної 

реєстрації та їх розміщення у державному реєстрі 
прав;

3. Перевірка документів на наявність підстав для 
зупинення розгляду заяви;

4. Відкриття розділу в державному реєстрі прав та/або 
внесення до відкритого розділу;

5. Формування витягу з державного реєстру прав про 
проведену державну реєстрацію прав для 
подальшого використання заявником;

6. Видача/отримання документів за результатом 
розгляду заяви.



Державна реєстрація права 
власності та інших речових прав 

(крім іпотеки).

Державна реєстрація обтяжень, 
іпотек речових прав.

Внесення змін до записів
Державного реєстру прав,
надання інформації з Державного
реєстру прав у паперовій формі.

5 робочих 
днів

2 робочих 
дні

1 робочий
день



З 01.01.2013 нова редакція З. У. «Про
державну реєстрацію речових прав не
нерухоме майно та їх обтяжень»
передбачає, що право власності на
земельні ділянки посвідчує свідоцтво про
право власності на нерухоме майно,
головним завданням якого є підтвердження
виникнення права власності при здійсненні
державної реєстрації прав на нерухоме
майно.

Також з 01.01.2013 набув чинності З. У.
«Про державний земельний кадастр»,
відповідно до якого посвідченням права
власності, стало свідоцтво на право
власності. У разі потреби, підтвердити своє
право власності на земельну ділянку можна
буде й витягом: з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно або
Державного земельного кадастру.



 державний акт;

 витяг про реєстрацію права на ділянку;

 свідоцтво про право власності;

 договір оренди;

 договір суперфіцію.

Перелік документів для оформлення права 
власності на земельну ділянку

На сьогодні для посвідчення права власності на земельну
ділянку чи права користування нею потрібно мати такі

документи:



Стаття 21. З.У. «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» передбачає:

Рішення державного
реєстратора надаються в
електронній та (за бажанням
заявника) в паперовій формі.

Витяг з Державного реєстру
прав про проведену державну
реєстрацію прав за бажанням
заявника надається у паперовій
формі.



Витяги з Державного реєстру прав на нерухоме 
майно

2013р. 2014р. 2015р.

2016р. 2017р. 2018р.



Стаття 24. З.У. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» говорить, що у державній реєстрації нерухомості може бути 

відмовлено у разі, якщо:

3. Заявлене речове право, обтяження
не підлягають державній реєстрації

відповідно до закону;

1. Подані документи не відповідають
вимогам, встановленим законом;

4. Подані документи не дають змоги
встановити набуття, зміну або
припинення речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження;

2. Заява про державну реєстрацію
прав подана неналежною особою;

6. Наявні зареєстровані обтяження
речових прав на нерухоме майно.

5. Наявні суперечності між
заявленими та вже зареєстрованими

речовими правами на нерухоме
майно та їх обтяженнями;



Дякуємо за увагу!
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