
Розглянемо детальніше особливості процедури взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна. Зазначена процедура регламентована пунктами 82 – 88 Порядку 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127. Так, взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення 

до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної 

реєстрації прав порядку. 

Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) 

державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву. 

У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника 

від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність 

(відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у 

зв’язку з відмовою від права власності. 

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на 

такий облік. 

Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру 

прав відповідні відомості. 

Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата 

та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним 

реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна 

державний реєстратор приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерпний 

перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним 

обґрунтуванням їх застосування. 

У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може 

бути відмовлено у разі, коли: безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до 

закону; із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася 

неналежна особа; у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію 

прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік; у Державному 

реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у 

зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою 

для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого 

майна від свого права власності). 

За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

документи, подані заявником, зберігаються суб’єктом державної реєстрації прав, 

нотаріусом протягом трьох років. 

Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, 

зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі. 

 На практиці, також, трапляються випадки, коли процедура набуття права 

власності на нерухоме майно як безхазяйне застосовується до відумерлої спадщини. 

 Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної 

громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його 

місцезнаходженням (ч. 3 ст. 1277 ЦК України). 

 Необхідно зазначити, що питання захисту права власності на безхазяйну 

нерухомість регламентується загальними нормами законодавства щодо захисту 

речових прав як в судовому, так і позасудовому порядку. 

 Одним із шляхів судового захисту речових прав на нерухомість, може бути 

оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора в судовому 



порядку. Одночасно, законодавством передбачено ряд превентивних способів 

захисту речових прав, зокрема найсуттєвіші способи – інформування через e-mail 

державним реєстратором прав власника об’єкта нерухомості щодо заяв у сфері 

державної реєстрації, які надходять державному реєстратору на розгляд; можливість 

зупинити реєстраційні дії щодо власного майна за заявою власника на строк до 10-и 

днів, протягом якого належний власник, який вважає, що його права стосовно об’єкта 

нерухомості можуть бути порушені відповідними рішеннями, діями державного 

реєстратора, може подати відповідне рішення суду про зупинення державної 

реєстрації; перевірка рішень суду на підставі яких має проводитися державна 

реєстрація прав, в Єдиному державному реєстрі судових рішень; подання 

правовстановлюючого документа належного власника чи відчужувача при реєстрації 

права на підставі рішення суду про витребування з чужого незаконного володіння або 

про розірвання договору.  

 Слід наголосити, що на даний час законодавцем надано можливість 

оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів в позасудовому 

порядку до Міністерства юстиції України або ж до Головного територіального 

управління юстиції області. Розгляд скарг в таких випадках здійснюється у 

визначеному порядку комісією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 

Висновок комісії є підставою для прийняття суб’єктом розгляду скарги відповідного 

рішення щодо поновлення порушеного права скаржника, зокрема, скасування 

незаконної державної реєстрації, незаконної відмови у проведенні державної 

реєстрації, виправлення помилки державного реєстратора в Державному реєстрі прав 

чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо.  
 


