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рУСТам КоЛеСниК

систеМниЙ ПідХід
Потреба у реформуванні системи державної реєстрації прав на 
нерухоме майно назріла вже давно. І тому запровадження з 1 січня 
2012 року нового порядку реєстрації викликає бурхливу дискусію в 
юридичному середовищі. Своє бачення реєстраційного майбутнього 
безпосередні учасники процесу висловили під час круглого столу

Наскільки доцільним є створення окремого  
державного органу з реєстрації прав? 

Які ви вбачаєте ризики впровадження нової системи?

На відміну від існуючого на сьогодні стану справ, визна-
чальним у реформуванні суспільних відносини у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» стало 
те, що основною організаційною ланкою при реєстрації 
речових прав стає державний реєстратор таких прав. 

При цьому реформування згаданих суспільних відносин спрямоване, в першу 
чергу, на запровадження системи державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно за принципом так званого «єдиного вікна».
На сьогодні, згідно з чинним законодавством, державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень проводять різні уповноважені на те суб’єкти. 
Так, реєстратори БТІ проводять винятково державну реєстрацію речових прав на 
об’єкти нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках. У свою чергу, 
державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки проводять територіальні 
органи земельних ресурсів, державну реєстрації обтяжень речових прав на не-
рухоме майно — нотаріуси. 
Таким чином, заяви щодо руйнування існуючої системи державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно, яка начебто сьогодні здійснюється за принципом 
«єдиного вікна», не мають жодного підґрунтя. 
Варто зазначити, що проведення БТІ технічної інвентаризації об’єктів нерухомо-
го майна та тимчасове виконання ними функцій з державної реєстрації речових 
прав на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках, не 
має нічого спільного також із усталеними підходами щодо розуміння процедури 
реєстрації за принципом «єдиного вікна» державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, оскільки такі дії не пов’язані певними родовими 
ознаками та можуть здійснюватися незалежно одна від одної.
На відміну від існуючого на сьогодні стану справ, Закон України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» спрямований на проведен-
ня державної реєстрації речових прав як на об’єкти нерухомого майна, що розташо-
вані на земельних ділянках, так і речових прав на земельні ділянки, обтяження таких 
речових прав у єдиному органі, в чому й полягає принцип «єдиного вікна».
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Наскільки доцільним є створення окремого державного органу з реєстрації прав? Які ви вбачаєте 
ризики впровадження нової системи? Які переваги матиме принцип «єдиного вікна»?

Існуюча на сьогодні в Україні система 
державної реєстрації прав не задо-
вольняє потреби бізнесу та суспіль-
ства, а тому потреба в її реформуванні 
виникла вже давно. З розвитком еко-
номіки держави і підвищенням кіль-
кості угод, так чи інакше пов’язаних 
з нерухомістю, її нагальність тільки 

підвищувалась. Варто згадати, що передача повноважень 
з реєстрації прав до БТІ з самого початку розглядалась як 
тимчасове рішення, адже цілком зрозуміло, що такі функції 
мають належати спеціальному державному органу, щоб за-
безпечити максимально можливу незалежність як самого ор-
гану, так і його посадових осіб. А тому обраний шлях рефор-
мування системи є цілком зрозумілий та відповідає підходам, 
прийнятим у більшості розвинених країн світу.
Безумовно, на сьогодні найактуальнішим питанням залиша-
ється практичне створення ефективної системи реєстрації на 
місцях. Міністерство юстиції України вже має певний досвід з 
часів організації системи державних реєстраторів юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців. І, як показав час, не-
зважаючи на всі проблеми та недоліки, система виявилась 
у цілому дієздатною та зручною для громадян. Разом із тим, 
фактичне розв’язання проблем зі створення такого органу, 

його матеріального забезпечення, підготовки фахівців тощо 
буде не простим завданням. При цьому не менш важливим 
є й питання передачі даних діючих реєстрів до Державного 
реєстру прав. І якщо з передачею реєстрів іпотек і заборон 
відчуження нерухомого майна, держателем яких є Мін’юст, 
усе зрозуміло, то при передачі даних з БТІ та ДЗК може ви-
никнути низка проблем технічного характеру, які також треба 
буде розв’язувати.
Основним безумовним «плюсом» системи є концентрація всіх 
повноважень в одноve органі. Державному реєстратору надані 
всі функції з реєстрації прав, пов’язаних з нерухомістю. Іншим 
позитивним моментом можна вважати створення системи на 
базі окремого незалежного органу державної влади, що має 
забезпечити незалежність реєстраторів від посадових осіб 
місцевих органів влади. Додатковим плюсом є й остаточне 
вирішення питання із статусом державного реєстратора і на-
дання йому статусу державного службовця, що має підвищити 
ефективність системи, надати додаткові гарантії незалежності 
та, перш за все, закріпити відповідальність реєстраторів за свої 
дії та відповідальність держави за дії реєстраторів.
Не можна не згадати й ініціативу Мін’юсту з передачі частини 
прав із доступу до реєстру нотаріусам. Таке рішення має сут-
тєво полегшити зручність укладання угод, а також зменшити 
строки їх виконання та передачі прав. 

Сьогодні державна реєстрація, як і інші 
незвичні для цивільного права інстру-
менти, мають забезпечувати безпеку 
цивільного обороту. Є такі правові 
категорії, правові явища, які потребу-
ють особливої уваги. Скажімо, най-
складніші правочини (вони проходять 
нотаріальне посвідчення), права на 

нерухомість, створення колективних суб’єктів господарювання, 
створення інших колективних суб’єктів цивільного права. Усе це 
«освячується» державою, тобто держава повинна допустити це 
все в обіг і перевірити при цьому законність вчинення цих дій. 
Застосування таких інструментів, до яких належить і державна 
реєстрація, має зменшити кількість судових спорів і в результаті 
сприяти реалізації суб’єктивних прав з мінімізацією конфліктних 
ситуацій. Разом із тим, така функція може виконуватися тільки 
за умов, коли проведення реєстраційних процедур не обтяжує 
суб’єкта цивільних правовідносин, не створює для нього до-
даткових перешкод у реалізації належного йому права. Адже 
сьогодні, вирішуючи питання спадкування, продажу, застави, 
коли треба показати наявність певного майна, нерідко суб’єкти 
цивільного права змушені проходити «сім кіл пекла».

Враховуючи такі підходи, новостворена Державна реєстраційна 
служба має «вписатися» в ті рамки, які вже перевірені цивільним 
оборотом, не руйнувати загальні підходи до вчинення реєстра-
ційних процедур, а розвинути їх, поліпшити якість і мінімізувати 
потребу громадянина чи іншого суб’єкта контактувати з відпо-
відними службовцями, уникати зайвих втрат часу, коштів тощо.
Крім того, сьогодні дуже важливо розв’язати й кадрову проб-
лему для Державної реєстраційної служби. По-перше, це пови-
нні бути люди, які обізнані з такими функціями, хоча б з точки 
зору технології, а по-друге, ми повинні підвищити рівень знань 
цих людей, адже сьогодні всі ці операції ускладнюються. Ми, 
науковці, ті, хто навчають юристів, повинні взяти на себе певні 
обов’язки, пов’язані з наданням первісного обсягу знань, тобто 
спеціально готувати фахівців для Укрдержреєстру. Важливого 
значення набуває не тільки отримання первісних знань при під-
готовці держреєстраторів, але й підтримка цих знань у «робочо-
му стані»: паралельно з цим процесом потрібно проводити мо-
ніторинг знань наявних та надавати можливість перепідготовки 
фахівців. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність створення 
гнучкої системи підвищення кваліфікації таких працівників. Ре-
зультатом цього має бути забезпечення роботи служби, наяв-
ність єдиної практики та зручність для людей.
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Реформа системи реєстрації назріла 
давно. Створена в Україні система різ-
них реєстрів речових прав на нерухоме 
майно є заплутаною та недосконалою. 
Так, речові права на земельні ділянки 
та їх окремі обтяження реєструються 
в Державному реєстрі земель у складі 
Державного земельного кадастру, дер-

жателем якого є Державне агентство земельних ресурсів України; 
права на будинки, споруди, квартири та об’єкти незавершеного 

будівництва реєструються в БТІ, а інформація міститися у Держав-
ному реєстрі прав власності на нерухоме майно, держателем яко-
го є Мін’юст; обтяження нерухомого майна, у тому числі земель, 
будинків, споруд, квартир іпотекою реєструється в Державному 
реєстрі іпотек, держателем якого є Мін’юст. На мою думку, така 
система є алогічною й такою, що не відповідає вимогам часу.Нова 
редакція Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» кардинально змінює устале-
ний порядок та встановлює нову систему реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Сьогодні принцип роботи «єдиного 
вікна» при реєстрації права власності 
на об’єкти нерухомого майна полягає 
в тому, що власник, у першу чергу, 
має звернутись до Бюро технічної 
інвентаризації, де замовляє прове-
дення технічної інвентаризації (у разі 
необхідності замовляє внесення даних 

до Реєстру прав власності на нерухоме майно та довідку про 
показники об’єкта), виготовлення витягу з Реєстру прав. Після 
цього угоду посвідчує нотаріус. Новий власник, у свою чергу, 
має зареєструвати право власності в БТІ. Після введення в дію 
з 1 січня 2012 року нового порядку реєстрації прав власності на 
нерухоме майно фізична або юридична особа має звернутись 
до БТІ для проведення технічної інвентаризації. Отримавши ма-
теріали технічної інвентаризації, особа має звернутись до Дер-

жавної реєстраційної служби для отримання витягу з Реєстру 
прав. У випадку якщо об’єкт який подано на реєстрацію, не 
внесено до Реєстру прав, необхідно зробити запит до БТІ, після 
чого звернутись до ДРС. Якщо є розбіжності між правовста-
новлювальним документом та даними технічної інвентаризації, 
має бути зроблений запит до БТІ для отримання довідки про 
показники об’єкта, після чого необхідно звернутись до ДРС, 
яка видасть витяг з Реєстру прав. Після отримання вищевка-
заного витягу нотаріус посвідчує угоду. У випадку якщо особа 
протягом дванадцяти місяців не зареєструвала угоду, необхід-
но замовляти проведення нової технічної інвентаризації.
Виходячи з вищевказаного, для пересічного громадянина зміни 
в порядку проведення державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно призведуть до збільшення інстанцій, до яких 
необхідно звертатись, що, в свою чергу, призведе до збіль-
шення строків та видатків, необхідних для укладання угод.

крУГЛиЙ стіЛ

Наскільки доцільним є створення окремого державного органу з реєстрації прав? Які ви вбачаєте 
ризики впровадження нової системи? Які переваги матиме принцип «єдиного вікна»?

Створення Державної реєстраційної 
служби України привертає особливу 
увагу, в першу чергу, характером і об-
сягом повноважень цього державного 
органу. До компетенції Держреєстр-
служби України віднесено питання 
державної реєстрації суб’єктів підпри-
ємництва і неприбуткових юридичних 

осіб, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
реєстрації актів цивільного стану, що становить левову частку 
адміністративних послуг, які раніше надавалися Мін’юстом і 
Держкомреєстрації України. Це фактично перетворює зазна-
чений державний орган за своєю компетенцією на один з 
найбільш важливих державних органів у сфері надання ад-
міністративних послуг і водночас створює основний ризик, 

властивий будь-якій адміністративно-правовій установі з 
різними за характером публічними повноваженнями, що ста-
вить на порядок денний питання координації та ефективної 
взаємодії всіх зазначених чотирьох блоків адміністративних 
послуг. Другий ризик нової системи реєстрації речових прав 
пов’язаний з тим, що споживач (власник, відчужувач нерухо-
мості) матиме справу ще з одним, новим публічним органом, 
що зазвичай не спрощує, а ускладнює процес придбання/
відчуження нерухомості. Третім, а можливо й першим за 
важливістю, ризиком є небезпека кількох продаж тієї самої 
нерухомості в період між укладенням договору відчуження і 
державною реєстрацією речового права державним реєстра-
тором. Ще одним, четвертим, ризиком, є ризик неефектив-
ності адміністративної послуги з державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно.
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Леонід ЄфІМЕНКО, голова Державної 
реєстраційної служби України

Відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», державні реєстратори про-
водитимуть державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно, 
зокрема, на підставі документів, по-
свідчених або виданих нотаріусом. 

Нотаріус при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном, 
маючи доступ до Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно, користується інформацією про зареєстровані 
права та їх обтяження. Порядок такого доступу встановлює 
Міністерство юстиції України.

Відповідальність нотаріуса та ре-
єстратора передбачена спеціаль-
ними законами, а саме: Законами 
України «Про нотаріат», «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». 
Крім того, передбачені дисциплі-
нарна, цивільно-правова та кримі-

нальна відповідальність у порядку, встановленому чинним 
законодавством України. Повноваження реєстраторів та 
нотаріусів різні, оскільки нотаріус посвідчує правочини, а 
реєстратори — реєструють право власності. Спільним в 
їхніх діях є внесення однорідної інформації до реєстрів.

крУГЛиЙ стіЛ

Яким чином встановлюються роль та відповідальність нотаріусів та реєстраторів?  
Чи зможе нова система реєстрації прав на нерухоме майно запобігти зловживанням?

Оформлення рейдерами прав на не-
рухомість у переважній більшості ви-
падків здійснюється з використанням 
судової системи, з огляду на прогалини 
у процесуальних нормах. Як правило, 
власники нерухомості навіть не знають 
про те, що суди розглядають спори з 
приводу належного їм майна, оскільки 

рейдери звертаються до суду з позовами до БТІ, нотаріусів, будь-
яких інших осіб, але не законних власників спірного майна. 
Після внесення змін до Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» функції 
з державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
покладаються на державних реєстраторів. Можна припустити, 
що рейдери спробують використати свої старі схеми у новій сис-

темі, в результаті чого державні реєстратори можуть стати несві-
домими учасниками реалізації рейдерських схем. Відтак, одним 
із пріоритетних завдань нового Закону повинна стати немож-
ливість протиправного позбавлення власника належного йому 
об’єкта нерухомості рейдерами з використанням державних 
реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. Вдосконалення порядку оформлення права власності 
має також передбачити встановлення чітких функцій державних 
реєстраторів. З огляду на завдання, які покладені на орган, що 
здійснює реєстрацію права власності на нерухомість, функції 
державного реєстратора повинні носити винятково адміністра-
тивний характер. Разом із тим, такі повноваження повинні бути 
достатніми, щоб запобігти проведенню державної реєстрації 
прав щодо нерухомого майна в обхід законодавству або з метою 
явного протиправного позбавлення особи її власності.

За існуючої сьогодні системи права 
виникають з моменту реєстрації пра-
вочину. Учасники такого правочину 
мають певні гарантії — з цього мо-
менту вони можуть оперувати цими 
правами. Нова ж система передбачає 
розрив у часі: правочин вчинений, 
нотаріально зареєстрований, деякі дії 

учасниками правочину також вчинені (наприклад, попередня 
сплата серйозних коштів, дії, спрямовані на врахування цього 
правочину в бізнесовому обороті), а права виникнуть тільки з 
моменту державної реєстрації. Нині обговорюється, на мою 
думку, дуже розумна ідея про те, що особа може доручити но-

таріусу провести цю реєстрацію. Це правильно. Адже особа, 
яка посвідчила правочин, має довести його до логічного за-
вершення. Саме вона спілкується з реєстратором. Безумовно, 
і в цій ситуації можуть виникнути форс-мажорні обставини. 
Наприклад, поява ще одного власника. Але все ж таки подібні 
випадки будуть, швидше, окремим винятком, ніж правилом. 
Коли йдеться про те, що нотаріус завершив свою роботу на 
пос відченні правочину, а далі до нього не має відношення, за 
цей період можуть відбутись певні несплановані транзакції, на-
слідком яких може бути виникнення спірного майна. Це небез-
пека так званого розриву певного процесу в часі і в колі осіб. 
Таким чином, за нової технології процесу реєстрації функції 
нотаріату мають значно поглибитись. 
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З якими складнощами можуть зіштовхнутися банки при новій системі реєстрації прав на нерухоме 
(заставне) майно? Що для банків може змінитися на краще за нової системи реєстрації?

За умови впровадження нової систе-
ми реєстрації речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень прогнозую 
можливе спрощення власне про-
цедури реєстрації, що є позитивним 
моментом не тільки для банку, але 
й для інших юридичних та фізичних 
осіб. Сподіваюся, що запропонована 

система працюватиме точно, без відхилень та помилок. За 

цієї перспективи передбачаю, що на процедуру реєстрації не 
витрачатиметься надто багато часу та інших ресурсів, вклю-
чаючи численні черги, заповнення безлічі карток та заяв.
Також як позитивний момент важливо відзначити можли-
вість попередньої реєстрації за електронною поштою, що є 
елементом спрощення зазначеної процедури.
Враховуючи вищенаведене, я впевнено прогнозую, що вне-
сені зміни до системи реєстрації речових прав на нерухоме 
майно є позитивним вдосконаленням існуючої системи.

Для банків одним із основних питань, 
що залишилося неврегульованим, є 
наявність колізії щодо укладення до-
говору купівлі-продажу нерухомого 
майна, яке передається в іпотеку, та 
іпотечного договору. Незважаючи на 
те, що у Законі України «Про іпотеку» 
передбачена можливість одночасно-

го укладення таких договорів, Закон зазначає, що «будь-які 
правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, 
іпотека тощо) укладаються, якщо право власності на таке 
майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону», тобто 
з моменту державної реєстрації цього права. Це може при-
звести до недобросовісних дій з боку власників майна, що 
передається в іпотеку, із нерухомістю при неодночасному 
укладенні договору купівлі-продажу нерухомості і реєстрації 
права власності на неї.
Також важливим питанням для банків, на яке не дає відповіді 
нова редакція Закону, є неврегульованість моменту списання 
кредитної заборгованості у разі позасудового врегулювання 
на підставі окремо укладеного договору про задоволення 
вимог іпотекодержателя. Так, уклавши з іпотекодавцем від-
повідний договір про задоволення вимог іпотекодержателя, 
предметом якого є передача права власності на предмет іпо-
теки іпотекодержателю (стаття 37 Закону України «Про іпоте-
ку») чи третій особі (стаття 38 Закону України «Про іпотеку»), 
постає питання, в який момент заборгованість вважається 
погашеною: з моменту укладення договору про задоволення 
вимог іпотекодержателя, оскільки відповідно до статті 36 За-
кону України «Про іпотеку» «після завершення позасудового 
врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя 
щодо виконання боржником основного зобов’язання є не-
дійсними», чи з моменту державної реєстрації за іпотекодер-
жателем або третьою особою — покупцем права власності 
відповідно до Закону, яка, як показує практика, рідко завер-
шується у законодавчо встановлені терміни? 
Окремо потрібно зазначити й те, що залишилося поза увагою 

законотворців й питання посилення захисту прав кредиторів 
шляхом удосконалення механізму переходу права власності 
до кредитора-іпотекодержателя у разі виникнення в остан-
нього права на звернення стягнення на предмет іпотеки на 
підставі іпотечного застереження, яке зазвичай передба-
чають іпотекодержателі в іпотечних договорах. Як показує 
практика, органи, на які було покладено функції реєстратора, 
відмовляли іпотекодержателям у реєстрації за ними права 
власності на заставну нерухомість на підставі іпотечного за-
стереження, незважаючи на внесення змін до Тимчасового 
положення про порядок державної реєстрації прав власності 
на нерухоме майно, якими включено в перелік правовстанов-
лювальних документів, на підставі яких проводиться держав-
на реєстрація права власності на нерухоме майно, договору 
іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог 
іпотекодержателя. 
Безумовно, для банку як кредитора, який має зареєстровані 
права обтяжувача за іпотечними договорами, укладеними з 
боржниками або третіми особами — іпотекодавцями в забез-
печення повернення виданих кредитних коштів, набагато зруч-
ніше користуватися послугами єдиного реєстру прав на неру-
хомість, ніж мати справу з декількома розрізненими реєстра-
ми, які ведуться різними установами із використанням різних 
правил, процедур, строків. Ведення єдиного реєстру також по-
винно мінімізувати ризики кредитора при реалізації його права 
стосовно переданої в іпотеку нерухомості, пов’язані із можли-
вим зловживанням недобросовісними боржниками з відчу-
ження предметів іпотеки на підставі судових рішень, оскільки 
українське законодавство не передбачало обов’язкової реє-
страції судових рішень в єдиному реєстрі.
Тому вважаю, що нова система покликана створити умови для 
максимальної ідентифікації кредитором усіх можливих обтя-
жень стосовно нерухомого майна, які, в тому числі, можуть 
міститися в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. 
Адже немає логіки здійснювати пошук обтяження нерухо-
мості в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, хоча 
саме цей реєстр містить відомості про податкові застави. 
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По-перше, частиною 3 статті 4 згада-
ного Закону передбачено, що право 
власності на будівлю, споруду чи їхню 
частину може бути зареєстроване неза-
лежно від того, чи зареєстроване право 
власності на земельну ділянку, якщо 
власники цієї земельної ділянки та бу-
дівель, споруд, які на ній розташовані, 

не поєднуються в одній особі. Разом із тим, проголошений та 
нормативно закріплений принцип єдності реєстрації прав влас-
ності на земельну ділянку разом із нерухомим майном, яке на 
ній зареєстроване, суперечить вищезазначеній нормі. Перекона-
ний, що це може бути використано недобросовісними позичаль-
никами та спричинити нову хвилю позовів проти банківських 
установ. По-друге, неодмінно виникне проблема в наявності 
кваліфікованих кадрів — реєстраторів, оскільки згідно із новим 
Законом реєстратори призначаються на посаду без особливих 
вимог до стажування. По-третє, відповідно до вимог статті 28 
вищезазначеного Закону, інформація з реєстру надається лише 
власнику нерухомого майна або особам, на користь яких вчине-

не обмеження. Це суперечить одному з головних задекларова-
них принципів державної реєстрації — принципу публічності, що 
також може бути використано не на користь банків як господа-
рюючих суб’єктів.
Переконаний, що при відповідному доопрацюванні чинної 
нормативно-правової бази можуть бути забезпечені: належна 
безпека кредитів та необхідний розвиток інвестиційної діяльнос-
ті; оздоровлення та оптимізація оподаткування нерухомого май-
на, спрощення та вдосконалення податкової політики; повнота 
реєстрації прав на нерухоме майно; належний облік, прозорість 
та швидкість укладення угод з нерухомим майном; ефективний 
моніторинг ринку нерухомого майна; забезпечення гарантування 
прав на нерухоме майно та встановлених щодо них обтяжень.
Не виключено, що банки при новій системі реєстрації прав на 
об’єкти нерухомого майна отримають можливість оперативніше 
отримувати чітку, повну і достовірну інформацію про майно та 
майнові права позичальників, що надасть можливість здійсню-
вати ефективний захист своїх прав та законних інтересів у ви-
падку їх порушення. Це, в свою чергу, може призвести до певно-
го оздоровлення ринку іпотечного кредитування в цілому.

Серед завдань, з якими доводиться 
повсякчасно стикатися банкам в умо-
вах фінансової кризи, основне місце 
займає питання звернення стягнення 
на заставне нерухоме майно. Найбільш 
проблемним у цій процедурі була і за-
лишається легалізація переходу права 
власності на заставне майно від борж-

ника до банку в разі позасудового врегулювання (застереження 
про задоволення вимог іпотекодержателя або договір про задо-
волення вимог іпотекодержателя) та у разі примусової реалізації 
предмета застави в процедурі виконавчого провадження (при-
дбання на публічних торгах або шляхом заліку забезпечених 
вимог у рахунок ціни майна в разі оголошення торгів такими, 
що не відбулися). Крім того, досить часто мають місце непооди-
нокі факти нереєстрації в БТІ та в органах земельних ресурсів 
права власності не нерухоме (заставне) майно недобросовіс-
ними позичальниками банків. Так, позичальник, придбавши за 
кредитні кошти об’єкт нерухомого майна, не вчиняє жодних дій 
для державної реєстрації свого права власності в БТІ чи органах 
земельних ресурсів. Тому в ході процедури звернення стягнення 
на заставне нерухоме майно банк стикається з реальними пере-
шкодами для звернення стягнення з огляду на відсутність на-
лежним чином легалізованого права власності позичальника на 
предмет застави (формально право власності на такі об’єкти за-
реєстровано за попередніми власниками нерухомості). Пробле-

ма значного розриву в часі між моментом укладення договору, 
спрямованого на перехід права власності на об’єкт нерухомості, 
та державною реєстрацією права власності не знайшла свого 
розв’язання при запровадженні нової системи державної реє-
страції прав на нерухоме майно. Це, безумовно, створює і надалі 
створюватиме додаткові складнощі для банківського сектору 
України при стягненні кредитної заборгованості з недобросо-
вісних позичальників шляхом звернення стягнення на заставне 
нерухоме майно.
Запровадження нової системи реєстрації прав на нерухоме 
майно дає підстави вважати, що об’єднання в межах одного 
державного органу всіх реєстраційних функцій держави ство-
рить зрозумілу, прозору, чітку, ефективну систему реєстрації, 
яка дозволить як банкам, так і іншим особам швидко та без 
зайвих зусиль і збору безлічі документів зареєструвати в одно-
му органі речові права на земельні ділянки, житлові будинки, 
будівлі, споруди, квартири й приміщення. Тому банки поклада-
ють багато сподівань на створення «єдиного вікна» для реє-
страції прав на всі об’єкти нерухомого майна. Також наділення 
банків правом при здійсненні операцій з іпотеки користувати-
ся інформацією про іпотеку, обтяження нерухомого майна з 
Державного реєстру прав дозволить банкам не кредитувати 
завідомо недобросовісних позичальників, уникати взяття в 
заставу об’єктів з сумнівною історією, здійснювати поточний 
контроль за предметами іпотеки, оперативно реагувати на 
посягання третіх осіб на предмети застави тощо.

крУГЛиЙ стіЛ

З якими складнощами можуть зіштовхнутися банки при новій системі реєстрації прав на нерухоме 
(заставне) майно? Що для банків може змінитися на краще за нової системи реєстрації?




