
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 року № 1666 внесено зміни до статті 25 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

У разі надходження до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса 

рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної 

сили, або заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення 

реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна державний реєстратор 

або уповноважена особа Центру надання адміністративних послуг, яка приймає 

документи, невідкладно реєструє таке рішення чи заяву в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону 

вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє 

власника об’єкта нерухомого майна шляхом надсилання повідомлення на 

електронну адресу, зазначену в Державному реєстрі прав як адресу для зворотного 

зв’язку. 

У випадку зупинення державної реєстрації прав на нерухомість на підставі 

заяви власника об’єкта нерухомого майна цей власник повинен протягом 10 

робочих днів надати державному реєстратору рішення суду про заборону 

вчинення реєстраційних дій, яке набрало законної сили. Якщо власником об’єкта 

нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у 

10-денний строк не буде подано рішення суду про заборону вчинення 

реєстраційних дій, що набрало законної сили, державний реєстратор приймає 

рішення про відновлення реєстраційних дій. Реєстраційні дії також відновлюються 

на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної 

заяви про заборону вчинення реєстраційних дій, зареєстрованих у Державному 

реєстрі прав. 

Також державний реєстратор приймає рішення про відновлення 

реєстраційних дій на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було 

підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, 

про що невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна. 

Таким чином, тепер у випадку наявності підозр на можливість незаконної 

перереєстрації своєї нерухомості власник може за своєю власною ініціативою 

тимчасово зупинити реєстраційні дії та має час для звернення до суду з 

клопотанням про забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних 

дій щодо власного нерухомого майна. 


