
Зміни в законодавстві щодо вдосконалення процедури державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності 

 

На сьогоднішній день в нашій державі чи не найактуальнішим питанням 

є спроможність повноцінно захистити права власності як щодо об’єктів 

нерухомості, так і щодо корпоративних прав. Незаконне заволодіння правами 

на власність юридичних та фізичних осіб стало одним із негативних факторів 

впливу на інвестиційний клімат в Україні, на впевненість громадян України в 

майбутньому. То ж необхідність у законодавчому врегулюванні такого 

питання є нагальною, продиктованою сьогоденням. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно 

та захисту прав власності» від 06.10.2016 №1666-VIII, який набув чинності 

02.11.2016 (далі – Закон №1666-VIII) фактично посилено захист прав 

власності від різного роду незаконних реєстраційних дій, водночас посилено 

адміністративну та кримінальну відповідальність суб’єктів реєстраційних 

дій, в першу чергу державних реєстраторів, а також інших учасників 

«незаконної змови». 

Нині законодавством передбачається, що справжність підписів 

засновника (учасника), уповноваженої ними особи або голови та секретаря 

загальних зборів на рішенні уповноваженого органу управління юридичної 

особи, що подається для державної реєстрації змін про юридичну особу, 

повинна бути нотаріально засвідчена. 

Також, нотаріальному засвідченню підлягають справжність підпису на 

установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі 

юридичної особи, заяві про вихід з товариства. 

Крім того, внесено зміни до законодавства щодо використання 

державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними 

реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, нотаріусами лише захищених носіїв особистих ключів. 

Водночас, з метою належної реалізації права особи, яка вважає, що її 

право порушено, на оскарження рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, збільшено термін для подання 

скарги до Міністерства юстиції України та його територіальних органів з 30 

календарних днів до 60 календарних днів. В такому разі скарги громадян та 

юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів 

розглядаються, а порушені права поновлюються в позасудовому порядку. 

Одними з найважливіших нововведень в законодавство передбачено 

повідомлення власника об’єкта нерухомого майна про подання або 

отримання заяви державним реєстратором прав на проведення реєстраційних 

дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо такої 

нерухомості.  

Таким чином, власнику надається можливість зупинити реєстраційні дії. 

Так, проведення реєстраційних дій державним реєстратором прав 

зупиняється не лише на підставі рішення суду про заборону вчинення 



реєстраційних дій, що набрало законної сили, а ще й на підставі заяви 

власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних 

дій щодо власного об’єкта нерухомості, в цьому разі такий власник об’єкта 

нерухомого майна, у строк, що не перевищує десяти робочих днів повинен 

подати державному реєстратору рішення суду про заборону вчинення 

реєстраційних дій. У разі неподання такого рішення суду державна 

реєстрація прав продовжується державним реєстратором на загальних 

підставах. 

Нововведеннями надано право Міністерству юстиції України та його 

територіальним органам за результатами розгляду скарги направити подання 

про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України. 

З метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними 

реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації 

запроваджено здійснення Міністерством юстиції України постійного 

моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань. 

Так, за результатами моніторингу реєстраційних дій у відповідних 

реєстрах у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації 

державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної 

реєстрації Міністерство юстиції України проводить перевірки державних 

реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації.  

У разі, якщо в результаті проведеної перевірки державних реєстраторів 

чи суб’єктів державної реєстрації виявлено прийняття такими державними 

реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації рішень з порушенням 

законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів 

фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України вживає 

заходів до негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних 

органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересованих осіб. За 

результатами проведення перевірок державних реєстраторів чи суб’єктів 

державної реєстрації Міністерство юстиції України, у разі виявлення 

порушень порядку державної реєстрації приймає вмотивоване рішення, що 

може стосуватися тимчасового блокування або ж анулювання доступу 

державного реєстратора до реєстрів, притягнення до адміністративної 

відповідальності реєстратора, направлення до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату при Міністерстві юстиції України подання про анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, скасування 

акредитації суб’єкта державної реєстрації прав. 

Вищезазначені зміни мають сприяти запровадженню європейських 

стандартів захисту прав власності, економічних інтересів громадян та 

інвесторів, зменшити ризики незаконного заволодіння майном. 

 

 


