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Нерухомість завжди мала особ-
ливу цінність і саме тому вона як 
об’єкт права повинна мати особли-
вий статус та особливий захист з боку 
держави, який надається державою 
шляхом визнання права через меха-
нізми його державної реєстрації.

Для бізнесу ефективна система 
реєстрації набуває ще більшої цін-
ності, ніж для окремих осіб. Нерухо-
ме майно є одним із найважливіших 
об’єктів цивільного обороту в будь-
якій країні, і забезпечення стабіль-
ності права власності на нерухомість 
є надзвичайно важливим для забезпе-
чення стабільності цивільного оборо-
ту в цілому. Більше того, сьогодні не-
рухомість охоплює широке коло гос-
подарських відносин, починаючи з 
безпосередньо придбання і володіння 
основними фондами та засобами ви-

робництва і закінчуючи отриманням 
кредитних коштів, а тому від системи 
реєстрації прав на нерухоме майно 
залежить і економіка держави.

Водночас з точки зору суб’єктів 
господарювання система реєстрації 
має відповідати низці критеріїв, у 
протилежному випадку вона тіль-
ки заважатиме розвитку економіки 
держави, незважаючи на всі інші 
переваги, пов’язані із захистом прав 
власників.

По-перше, система реєстрації 
має бути дієвою і прозорою. Для 
будь-якої сучасної компанії дуже 
важливим при укладенні угод є чіт-
ке структурування стадій і розуміння 
всіх процесів та дій, необхідних для 
завершення і виконання угоди. тому 
система реєстрації має працювати 
на чітких та зрозумілих принципах, 

визначати виключний перелік необ-
хідних документів і дій, які мають 
вчинити сторони, забезпечувати 
усталеність практики реєстраційних 
дій та унеможливлювати суб’єктивне 
тлумачення законодавства з боку по-
садових осіб. Безумовно, також важ-
ливе і питання корупції — система 
реєстрації має бути максимально за-
хищеною від можливостей для зло-
вживань посадових осіб.

Другим критерієм є швидкість 
та простота системи державної ре-
єстрації прав на нерухомість. Для 
сучасних бізнес-процесів складність 
процедури чи затримки є неприйнят-
ними, оскільки це призводить до 
зриву запланованих угод або робить 
їх виконання недоцільними. тому 
система має забезпечувати реєстра-
цію прав у якнайшвидші терміни та 
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Служба З Майбутнього
Створення державної реєстраційної служби внесе суттєві зміни у діючу систему реєстрації прав  

на нерухомість, і не тільки на неї
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бути  зручною для використання 
заявниками. Це стосується не 
тільки питання безпосередньо 
реєстрації прав, але й отриман-
ня даних із системи, зокрема 
витягів. 

Інший важливий момент 
для бізнесу щодо механізму 
реєстрації — це актуальність, 
повнота та достовірність тієї інфор-
мації, що міститься у реєстрі. Адже 
ще на стадії переговорів сторонам 
важливо знати, що той чи інший 
об’єкт нерухомого майна справді є 
власністю однієї із сторін та має (чи 
не має) певні обтяження. А тому сис-
тема реєстрації має забезпечувати не 
тільки визнання цих прав, але й да-
вати особі презумпцію її власності 
на конкретний об’єкт нерухомості 
та забезпечувати її захищеність від 
претензій і позовів третіх осіб щодо 
оскарження цього права.

На жаль, існуюча на сьогодні в 
Україні система державної реєстрації 
прав не відповідає жодному із вищев-
казаних критеріїв, а тому потреба в її 
реформуванні виникла вже давно, і 
з розвитком економіки держави та 
підвищенням кількості угод, так чи 
інакше пов’язаних із нерухомістю, її 
нагальність тільки ставала більшою.

Прийняття 11 лютого 2010 року 
Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обмежень» та інших 
законодавчих актів України», яким 
фактично встановлювалась абсолют-
но нова система реєстрації, повинно 
було стати першим кроком на шляху 
створення нової ефективної системи 
реєстрації. І все ж експерти досить 
критично поставились до норм зако-
ну, а держава не поспішала створю-
вати систему органів реєстрації, які 
ним передбачались.

Зрештою, на початку 2011 року 
справа рушила з місця — була ство-
рена Державна реєстраційна служба, 
принаймні на папері, та призначені 
її керівники. одночасно, Міністер-
ство юстиції України підготувало 
проект чергових змін до Закону 
України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень» (проект Мін’юсту), які 
спрямовані на усунення неточностей 
закону та удосконалення процедури 
в цілому.

тож якою буде нова система ре-
єстрації?

ноВА сИстемА деРжАВної 

РеєстРАцІї

На жаль, на сьогодні дати чітку 
відповідь на це запитання неможли-
во. основним нововведенням зако-
ну є передача повноважень з одних 
органів до інших. однак, на жаль, 
закон не містить чіткого переліку 
документів, які будуть необхідні для 
здійснення реєстраційних дій, та й 
окремі питання власне процедури 
віддає до компетенції кабінету Міні-
стрів України, який повинен видати 
відповідний порядок.

І все ж спробуємо порівняти іс-
нуючу систему реєстрації із заплано-
ваною (тут і надалі проводиться ана-
ліз системи з урахуванням змін, що 
вноситимуться до закону проектом 
Мін’юсту).

Діюча система реєстрації неру-
хомості регулюється тимчасовим 
положенням про порядок державної 
реєстрації права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно, 
затвердженим наказом Мін’юсту 
від 7 лютого 2002 року № 7/5 (По-
ложення).

Згідно з Положенням, реєстра-
ція правовстановлюючих докумен-
тів здійснюється БтІ, а оформлення 
свідоцтв на право власності — орга-
нами місцевого самоврядування, які 
можуть делегувати це повноваження 
БтІ (на практиці, в переважній біль-
шості випадків органи місцевого са-
моврядування так і роблять). Видача 

витягів з реєстру так само 
проводиться БтІ. 

Формально для оформ-
лення права власності згідно 
із Положенням необхідно 
подати заяву, правовстанов-
люючий документ на неру-
хомість та технічний паспорт 
на нерухомість. Аналогічний 

пакет документів вимагається і для 
отримання витягу із реєстру.

одночасно на практиці вчинен-
ня будь-яких дій (реєстрація або 
видача витягу) вимагає проведення 
попередньої технічної інвентари-
зації об’єкта. Положенням справді 
передбачена необхідність наявності 
інвентаризації, однак при цьому не 
вказано, що матеріали інвентариза-
ції повинні бути «свіжими». тобто, 
формально досить наявності матері-
алів узагалі, а не тільки тих, які про-
ведені не пізніше, ніж за шість місяці 
до вчинення дій. 

така особливість практики фак-
тично додає ще один етап у стадії реє-
страції. Наприклад, оформлення уго-
ди купівлі-продажу потребуватиме:

1) замовлення та проведення 
технічної інвентаризації, яка прово-
диться БтІ протягом одного місяця;

2) отримання в БтІ витягу з реє-
стру протягом 14 робочих днів;

3) оформлення угоди купівлі-
продажу у нотаріуса;

4) реєстрація права власності на 
підставі договору протягом 14 робо-
чих днів, яка проводиться БтІ.

таким чином, навіть при дотри-
манні строків, встановлених законо-
давством, проведення угоди займе 
близько двох з половиною місяців. 
На практиці, на жаль, такий строк без 
застосування різних «посередників» 
чи банального хабара ще більший. На 
сьогодні практика показала, що БтІ, 
особливо у великих містах, не може 
оперативно виконувати обидві функ-
ції: на проведення інвентаризації сто-
ять черги, іноді доходять до декількох 
місяців, терміни реєстрації також 
зриваються і затягуються. 

Безумовно, такі строки процеду-
ри та проблеми з їх дотриманням на 
практиці не відповідають вимогам як 
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звичайних осіб (які вимушені висто-
ювати черги в БтІ), так і бізнесу. Що 
ж пропонується новою системою?

На жаль, закон не встановлює чіт-
кого і, головне, вичерпного переліку 
документів, необхідних для реєстра-
ції. разом із тим, у статті 16 закону 
згадується, що державна реєстрація 
проводиться на основі заяви особи, 
до якої додається правовстановлюю-
чий документ та квитанція про  оплату 
 послуг за реєстрацію. А стаття 28 за-
кону говорить, що отримання інфор-
мації з реєстру (зокрема — витягу) 
відбувається за заявою власника.

тобто, теоретично перелік доку-
ментів скорочений. Зникла необхід-
ність подання технічного паспорту 
на нерухомість при реєстрації права, 
а витяг взагалі не потребує подання 
тільки заяви. Більше того, закон уза-
галі не торкається питання прове-
дення інвентаризації.

Водночас законом передбачено, 
що перелік документів, на підставі 
яких здійснюється реєстрація, за-
тверджується кабінетом Міністрів 
України. І варто очікувати, що всі 
білі плями закону в частині докумен-
тів та процедури будуть врегульовані 
відповідною постановою, а перелік 
документів за новою процедурою як 
мінімум не скоротиться.

тобто, із загальної точки зору ре-
формування системи не передбачає 
суттєвої зміни процедури держав-
ної реєстрації, а є лише переданням 
функцій від одного органу до іншого. 
Для прикладу, термін розгляду доку-
ментів для державної реєстрації пра-
ва не змінився — 14 робочих днів.

Водночас треба розуміти, що у 
державного реєстратора будуть скон-
центровані всі функції і повноважен-
ня з реєстрації прав, пов’язаних із не-
рухомістю. Це включає в себе і безпо-
середньо реєстрацію прав на нерухоме 
майно, і реєстрацію прав на землю, 
обтяжень, сервітутів і т.д. така кон-
центрація прав в одному органі відпо-
відає підходам, прийнятим у більшості 
країн світу, тому український підхід до 
реформування системи реєстрації є 
цілком зрозумілий. Наявність одно-
го органу теоретично має позитивно 
вплинути на прозорість процедур та 
ефективність його роботи.

тож які позитивні моменти може 
привнести нова система? Передусім, 

запропоноване проектом Мін’юсту 
делегування частини функцій та 
прав з роботи із реєстром нотаріу-
сам. Передбачається, що нотаріуси 
матимуть право надавати витяги з 
реєстру та вносити до нього тимча-
сові записи щодо укладеної угоди. З 
точки зору бізнесу це нововведення є 
позитивним, оскільки суттєво полег-
шить для сторін укладення угоди — 
не потрібно буде перед укладенням 
договору щодо нерухомості окремо 
отримувати витяг. 

тобто, теоретично процедуру 
купівлі-продажу нерухомості можна 
буде звести до двох етапів:

1) укладення у нотаріуса угоди, 
при якій нотаріус робить витяг з реє-
стру та вносить до нього тимчасовий 
запис про укладену угоду;

2) державна реєстрація права у 
державного реєстратора протягом 
14 робочих днів.

На сьогодні невідомо, чи буде 
потрібне проведення технічної ін-
вентаризації для отримання витягу 
або реєстрації права, однак навіть 
якщо і буде, отримання витягу без-
посередньо у нотаріуса, безумовно, 
спростить для сторін процедуру.

Більше того, позитивним є і мож-
ливість внесення нотаріусом тимча-
сового запису до реєстру про здій-
снену угоду, що сприятиме більшому 
гарантуванню прав сторін та дасть 
змогу ефективніше відстежувати 
правовий статус і власника об’єктів 
нерухомості.

однак ряд важливих питань за-
лишається. Перш за все, це питання 
необхідності технічної інвентариза-
ції, яка на сьогодні виступає пере-
важно як контролюючий механізм, 
захист від тотальних і незаконних 
перебудов та перепланувань квартир 
і приміщень, ніж має на меті встано-
вити точну площу нерухомості. 

Актуальним є і питання, наскіль-
ки нотаріуси зможуть впоратися з 
додатковими обов’язками. З одного 
боку, на сьогодні вже є широка прак-
тика із ведення ними реєстрів іпо-
тек, заборон відчужень нерухомого 
майна та реєстру обтяжень рухомого 

майна. З іншого — є і побоювання, 
що доступ до реєстру покладе на них 
обов’язок перевірки ряду додаткових 
документів. 

Невідомо і яким буде порядок 
проведення реєстрації та перелік до-
кументів, що має затверджуватись 
кабінетом Міністрів України. Як по-
казує практика, не можна виключати 
того, що всі позитивні моменти, за-
кладені у законі, будуть зведені уря-
дом нанівець через складність «де-
талізованої» процедури чи широкий 
і невиключний перелік документів, 
необхідних для реєстрації.

ПеРсПектИВИ 

ВПРоВАдженнЯ ноВої 

сИстемИ деРжАВної 

РеєстРАцІї

таким чином, законом передба-
чено передачу та концентрацію всіх 
функцій з реєстрації до одного ор-
гану та акумулювання даних діючих 
реєстрів у Державного реєстру прав, 
що в цілому є позитивним. 

Водночас на сьогодні найбільш 
актуальним питанням залишаєть-
ся фактичне розв’язання проблем зі 
створення такого органу, його мате-
ріального забезпечення, підготовки 
фахівців тощо. Не менш важливим є 
і питання передачі даних діючих ре-
єстрів до Державного реєстру прав. І 
якщо з передачею реєстрів іпотек і за-
борон відчуження нерухомого майна, 
держателем яких є Мін’юст, усе зро-
зуміло, то питання передачі даних з 
БтІ та ДЗк — набагато актуальніше.

У будь-якому разі потрібно чітко 
розуміти, що у разі, якщо державна 
реєстраційна служба не зможе до 
1 січня 2012 року створити діючу 
систему органів на місцях, виріши-
ти всі практичні питання організації 
їхньої роботи, створити Державний 
реєстр прав та внести до нього відо-
мості з інших реєстрів, то всі пози-
тивні очікування реформи не змо-
жуть компенсувати хаосу в системі 
держаної реєстрації прав, який, без-
умовно, виникне в протилежному 
випадку.

НА ЖАЛь, ЗАКОН НЕ ВСТАНОВЛЮЄ чІТКОГО І, 
ГОЛОВНЕ, ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІї




