
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 



Спрощено процедуру 
реєстрації похідних прав на 

земельні ділянки 

Запроваджено процедуру видачі 
свідоцтв про право власності взамін 

втрачених/пошкоджених 
державних актів 

Вдосконалено процедуру 
державної реєстрації права 
комунальної та державної 
власності на нерухомість 

Спрощено процедуру державної 
реєстрації права власності на 

кооперативну нерухомість 

Спрощено процедуру 
державної реєстрації права 

власності на нерухомість, яка 
будувалася за кошти громадян 

та юридичних осіб 

Вдосконалено процедуру державної 
реєстрації права власності на 
реконструйовану нерухомість 

Вдосконалено процедуру державної 
реєстрації припинення права 

власності на нерухомість 

Запроваджено 
можливість  подачі 
документів поштою 



Отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

Подача документів про проведення державної реєстрації речових прав 

оператор 

нотаріус 

Заява 
 
 

Заява 
 
 

Посвідчення 
достовірності 

підпису на 
заяві 

1. 

оператор 

2. 



Якщо право власності на земельну ділянку зареєстроване до 01 січня 2013 року і при 
цьому його реєстрація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, 

то похідні права на неї (оренда, іпотека, постійне користування, суперфіцій тощо) 
реєструються у спеціальному розділі реєстру без реєстрації права власності 

01.01.2013 

Спеціальний 
розділ 

Розділ 
відкритий при 

реєстрації 
права 

власності 

Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно 

1. 

2. 

Укладення 
договору оренди 

Звернення орендаря за реєстрацією права оренди 

Порядок 2013 року Новий порядок 

01.01.2013 

2. 

3. 

1. 

Укладення 
договору 
оренди 

Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно 

Розділ 
відкритий при 

реєстрації 
права 

власності 

Спеціальний 
розділ 

Реєстрація права власності орендодавця 

Реєстрація права оренди 



Якщо власник нерухомого майна втратив державний акт на право власності на 
земельну ділянку або свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що 
видавалися органами місцевого самоврядування або відповідні документи 
були зіпсовані, то він може отримати свідоцтво про право власності в органі 

державної реєстрації прав 

01.01.2013 
1. Копія документа, 
завірена органом, що його 
видав; 
2. Оголошення про втрату. 



1. документ, що підтверджує наявність 
речового права на земельну ділянку; 
2. документ, що посвідчує прийняття об'єкта 
нерухомості в експлуатацію; 
3. документ про присвоєння адреси; 
4. технічний паспорт. 

1. технічний паспорт; 
2. витяг з Єдиного реєстру 
об'єктів державної власності. 

Порядок 2013 року Новий порядок 

1. технічний паспорт; 
2. документ, що підтверджує 
перебування об'єкта у комунальній 
власності; 
3. документ, що підтверджує 
відсутність перебування такого 
об'єкта у державній власності, 
виданий Фондом держмайна. 

Державна власність Комунальна власність 



документ, що підтверджує наявність 

речового права на землю; 

документ, що підтверджує прийняття в 

експлуатацію; 

документ, що підтверджує присвоєння 

адреси; 

список членів кооперативу; 

1. 

2. 

довідка про членство та сплату 

внесків; 

технічний паспорт. 

Якщо об'єкт прийнято в 
експлуатацію до 01.01.2013, то 
подаються лише ці документи 

Кооператив Член кооперативу 

документ, що підтверджує 

наявність речового права на 

землю; 

документ, що підтверджує 

прийняття в експлуатацію; 

документ, що підтверджує 

присвоєння адреси; 

список членів кооперативу; 

1. 

2. 

довідка про членство та 

сплату внесків; 

технічний паспорт. 

Кооператив Член кооперативу 

Копії 

Процедура 2013 року 



документ, що підтверджує 

наявність речового права на 

землю; 

документ, що підтверджує 

прийняття в експлуатацію; 

документ, що підтверджує 

присвоєння адреси; 

документ, що підтверджує 

набуття у власність об'єкта; 

довідка (виписка) з переліку 

інвесторів; 

технічний паспорт. 

1. 

2. 

копія документа, що підтверджує 

наявність речового права на 

землю; 

копія документа, що підтверджує 

прийняття в експлуатацію; 

копія документа, що підтверджує 

присвоєння адреси; 

Нова процедура 

документ, що підтверджує набуття у 

власність об'єкта; 

довідка (виписка) з переліку інвесторів; 

технічний паспорт. 

+ забудовник 
подає 

оригінали 

Забудовник Інвестор 

Інвестор Забудовник 



    1. витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове 

право на земельну ділянку, відсутні відомості про її 

кадастровий номер); 

     2. документ, що підтверджує право власності на об'єкт 

нерухомого майна, розташований на земельній ділянці; 

     3. документ, що відповідно до вимог законодавства 

засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта. 

     1. документ, що посвідчує речове право на земельну 

ділянку (якщо реконструкція об’єкта нерухомого майна 

проведена зі зміною зовнішніх геометричних розмірів 

фундаменту у плані); 

    2. документ, що підтверджує присвоєння об'єкту 

нерухомого майна адреси (коли в результаті реконструкції 

об’єкта нерухомого майна змінилася його адреса). 

+ 

Уточнено випадки подачі документів 
про присвоєння адреси та 

документа на земельну ділянку  



01.01.2013 

Реєстрація 

права 

власності  

Реєстрація 

припинення 

права 

власності  

+ 

Порядок 2013 року Новий порядок 

Подача заяви про державну 
реєстрацію припинення 

права власності 

01.01.2013 

Реєстрація права 

власності  

Реєстрація припинення 

права власності  

Подача заяви про державну реєстрацію 
припинення права власності 

Подача заяви про державну реєстрацію 
права власності 

2. 

1. 



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ! 

 
 

Офіційний сайт: 
www.drsu.gov.ua 

 
Електронна адреса: 

press@drsu.gov.ua 
 

Поштова адреса: 
вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660 

 
Телефони: 

+380 44 233 64 71 
+380 97 937 86 22 


