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З метою забезпечення безумовного вико-
нання Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції», відповідно до час-
тини другої статті 102 та пунктів 1, 17 час-
тини першої статті 106 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Покласти тимчасово на Міністерство юсти-
ції України функції спеціально уповноваженого 
органу з питань антикорупційної політики.

2. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати та внести до 15 листопада 

2011 року в установленому порядку проект 
указу Президента України стосовно порядку 
організації проведення спеціальної перевірки 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування (далі – спеціальна 
перевірка);

2) вжити невідкладних організаційних захо-
дів щодо підготовки центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади до запровадження з 1 
січня 2012 року спеціальної перевірки та щодо 
забезпечення належних умов для своєчасного 
та об’єктивного її проведення;

3) забезпечувати у межах повноважень вико-
нання вимог Закону України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» щодо своєчасного по-
дання відповідними суб’єктами відповідальності 
за корупційні правопорушення декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру та своєчасного оприлюднення в 
установленому порядку відомостей, зазначених 
у таких деклараціях за минулий рік осіб, визна-
чених у частині другій статті 12 цього Закону;

4) вжити разом зі Службою безпеки України, 
за участю Генеральної прокуратури України за-
ходів щодо запровадження єдиної форми звіт-
ності спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції про результати роботи 
у цій сфері;

5) визначити порядок підготовки та оприлюд-
нення звітів про результати проведення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи з реалізації Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»

6) підготувати разом зі Службою безпеки 
України, за участю Генеральної прокуратури 
України і подати до 1 грудня 2011 року в уста-
новленому порядку пропозиції щодо вдоско-
налення діяльності спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Міністерству юстиції України:
1) вжити заходів щодо формування та веден-

ня Єдиного державного реєстру осіб, які вчини-
ли корупційні правопорушення;

2) внести у двотижневий строк доопра-
цьований з урахуванням пропозицій членів 
Національного антикорупційного комітету про-
ект Національної стратегії щодо запобігання 
і протидії корупції, який має грунтуватися на 
системному аналізі причин поширення корупції 
в державі та умов, що сприяють корупційним 
проявам, містити оцінку ефективності впрова-
джуваних механізмів протидії корупції, комп-
лекс взаємопов’язаних завдань і заходів із цих 
питань;

3) внести до 1 грудня 2011 року в установ-
леному порядку проект закону про спеціально 
уповноважений орган з питань антикорупційної 
політики.

4. Запропонувати Генеральній прокуратурі 
України:

1) вивчити питання щодо запровадження ве-
дення та періодичного оприлюднення переліку 
резонансних кримінальних справ про злочини 
у сфері службової діяльності та професійної ді-
яльності, пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, для інформування суспільства про хід роз-
криття таких злочинів;

2) разом зі Службою безпеки України, 
Міністерством внутрішніх справ України, 
Міністерством оборони України, Державною 
податковою службою України:

налагодити системну взаємодію та опера-
тивний обмін інформацією про виявлені та роз-
криті корупційні правопорушення;

організувати підвищення кваліфікації пра-
цівників спеціально уповноважених суб’єктів у 
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ДМУДМУ
20 років20 років

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відчуження майна суб’єктів господарювання
державного сектору економіки

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів 

України:
1. У Господарському кодексі України (Відомо-

сті Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, 
ст. 144):

1) у статті 75:
частину п’яту доповнити абзацом третім та-

кого змісту:
«Фонд державного майна України виступає 

організатором продажу нерухомого майна в по-
рядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України»;

у частині шостій:
після слів «фінансового плану» доповнити 

словами «якщо інше не передбачено законом»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кошти, одержані від продажу нерухомо-

го майна, за вирахуванням балансової (за-
лишкової) вартості такого майна, якщо ін-
ше не встановлено законом, зараховуються 
до загального фонду Державного бюджету 
України»;

2) частину четверту статті 77 доповнити аб-
зацом третім такого змісту:

«Фонд державного майна України виступає 
організатором продажу нерухомого майна в по-
рядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України».

2. Пункт 2 частини першої статті 7 Закону 
України «Про управління об’єктами державної 
власності» (Відомості Верховної Ради України, 
2006 р., № 46, ст. 456) доповнити підпунктом 
«к» такого змісту:

«к) виступає у встановлених законодавством 
випадках організатором продажу нерухомого 
майна державних унітарних підприємств».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступ-

ного за днем його опублікування**.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний 

строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-право-

вих актів, необхідних для реалізації цього 
Закону;

привести свої нормативно-правові акти у від-
повідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконав-
чої влади своїх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом.

Президент України    В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року 
№ 3713-VI

____________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 12 жовтня 

2011 р. № 188. – Прим. ред. 
** Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 7 жовтня 

2011 р. № 185. – Прим. ред. 

сфері протидії корупції щодо застосування анти-
корупційного законодавства;

3) запровадити разом зі Службою безпеки 
України функціонування телефонів довіри для 
повідомлення про факти корупційних правопо-
рушень.

5. Службі безпеки України, Міністерству вну-
трішніх справ України, за участю Генеральної 
прокуратури України розробити та запрова-
дити до 1 листопада 2011 року організаційно-
правові механізми захисту від незаконного 
втручання, впливу на працівників правоохорон-
них органів, які розслідують справи про факти 

корупційних проявів серед посадових осіб ви-
сокого рівня.

6. Запропонувати Вищій кваліфікаційній ко-
місії суддів України організувати у Національній 
школі суддів України підвищення кваліфікації 
суддів щодо застосування антикорупційного 
законодавства.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опу-
блікування*.

Президент України    В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 жовтня 2011 року
№ 964/2011

2_N12-2011_ukr.indd   252_N12-2011_ukr.indd   25 15.11.2011   15:53:5215.11.2011   15:53:52



ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

26

Коментар

Необхідність прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реа-
лізації житлових прав мешканців гуртожитків» зумовлена складнощами реалізації 
мешканцями гуртожитків наданого їм Законом України «Про забезпечення реаліза-
ції житлових прав мешканців гуртожитків» № 500 від 04.09.08 (далі – Закон № 500)  
права приватизації житлових приміщень, в яких вони мешкають.

Недосконалість правового регулювання зазначеного питання та відсутність дер-
жавної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, забезпе-
ченої відповідним обсягом бюджетного фінансування, не давали змоги громадянам, 
на яких поширюється дія Закону № 500, реалізувати надане їм право приватизації 
житла в гуртожитках, порушувало їх житлові та майнові права, штучно створюючи 
суспільне напруження.

Президент України 8 вересня ц.  р. підписав Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регу-
лювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 
3716 (далі – Закон), який законодавчо врегульовує не узгоджені чинними законо-
давчими актами питання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гур-
тожитків.

Метою Закону є врегулювання розбіжностей між положеннями чинних законів 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності», Закону № 500 та Житлового кодексу 
УРСР.

Відповідно до Закону вносяться зміни та доповнення стосовно поширення сфери 
дії Закону № 500,  особливостей передачі гуртожитків у власність територіальних 
громад,  запровадження уніфікованого понятійного апарату (визначення термінів, 
понять) та викладення в уточненій редакції формулювань окремих положень (ре-
чень, абзаців, частин статей і статей) чинних законодавчих актів, зокрема:

уточнюється, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешкан-
цями, які потребують соціального захисту, не мають іншого житла,  законно прожи-
вають у гуртожитку на підставах, визначених Законом, більше п’яти років;

уточнюється, що приватизація житла в гуртожитках стосується усіх житлових 
приміщень – житлових кімнат, житлових блоків, житлових секцій;

уточнюється, що передача гуртожитків у комунальну власність має здійснюва-
тися відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територі-
альних громад, затвердженої Верховною Радою України;

продовжено до шести років строк дії мораторію, запровадженого пунктом 3 пе-
рехідних положень Закону № 500, на виселення мешканців гуртожитків, на яких по-
ширюється дія Закону, та на відчуження (крім передачі у власність територіальних 
громад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або опера-
тивному управлінні підприємств, установ, організацій незалежно від форм власнос-
ті, або були включені до статутних капіталів організацій, створених у процесі прива-
тизації.

Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України  під час підготовки проектів законів 
України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік  передбачати 
кошти, необхідні для реалізації Закону та державної програми передачі гуртожитків 
у власність територіальних громад. Відповідно до Закону органи місцевого самовря-
дування мають вжити заходів щодо видачі ордерів мешканцям гуртожитків, стосовно 
яких в установленому порядку було прийнято рішення про надання житлової площі у 
гуртожитку, але які не отримали її з не залежних від них причин.

Закон спрямовано на вдосконалення правового регулювання в зазначеній сфе-
рі правовідносин стосовно гуртожитків, що знаходяться на території усіх регіонів 
України.
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Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів 

України:
1. Частину третю статті 9 Житлового кодек-

су Української РСР (Відомості Верховної Ради 
УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) ви-
класти в такій редакції:

«Громадяни мають право на приватизацію 
квартир (будинків) державного житлового фон-
ду, житлових приміщень у гуртожитках, які пе-
ребувають у власності територіальних громад, 
або придбання їх у житлових кооперативах, на 
біржових торгах, шляхом індивідуального жит-
лового будівництва чи одержання у власність 
на інших підставах, передбачених законом».

2. У Законі України «Про приватизацію держав-
ного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24,
ст. 182; 1997 р., № 12, ст. 100; 2006 р., № 22, 
ст. 184;  2008 р., № 46, ст. 323; 2011 р., № 4, ст. 22):

1) в абзаці першому преамбули слова «житла, 
що знаходиться в державній власності» заміни-
ти словами «державного житлового фонду»;

2) у статті 1:
у частині першій слова «квартир у гуртожит-

ках, призначених для проживання сімей та оди-
ноких осіб (далі – жилої площі у гуртожитках) 
(з урахуванням положення частини другої стат-
ті 2 цього Закону)» замінити словами «житло-
вих приміщень у гуртожитках, призначених для 
проживання сімей та одиноких осіб»;

доповнити частиною третьою такого змісту:
«Особливості приватизації житлових примі-

щень у гуртожитках визначаються законом»;
3) у статті 2:

у пункті 1 слова «кімнати у гуртожитках» замі-
нити словами «житлові приміщення у гуртожит-
ках (житлові кімнати, житлові блоки (секції)»;

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Не підлягають приватизації: квартири-

музеї; квартири (будинки), житлові приміщення 
у гуртожитках, розташовані на територіях за-
критих військових поселень, підприємств, уста-
нов та організацій, природних та біосферних за-
повідників, національних парків, ботанічних са-
дів, дендрологічних, зоологічних, регіональних 
ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва, історико-культурних за-
повідників, музеїв; квартири (будинки), житло-
ві приміщення у гуртожитках, що перебувають 
в аварійному стані (в яких неможливо забезпе-
чити безпечне проживання людей); квартири 
(кімнати, будинки), віднесені у встановленому 
порядку до числа службових, а також квартири 
(будинки), житлові приміщення у гуртожитках, 
розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення, забрудненій внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС.

3. Приватизація квартир (будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках, включених до плану 
реконструкції поточного року, здійснюється піс-
ля її проведення власником (володільцем) бу-
динку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у 
квартирах (будинках), житлових приміщеннях 
у гуртожитках до початку реконструкції, після 
проведення реконструкції мають пріоритетне 
право на приватизацію цих квартир (будинків), 
житлових приміщень у гуртожитках»;

пункт 4 після слів «квартири в будинках» 
доповнити словами «житлові приміщення у 
гуртожитках»;

4) текст статті 3 викласти в такій редакції:
«Приватизація здійснюється шляхом:
безоплатної передачі громадянам квартир 

(будинків), житлових приміщень у гуртожитках 
з розрахунку санітарної норми 21 квадратний 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків

Прийнятий Закон дасть змогу значно вдосконалити механізм вирішення питань 
щодо передачі гуртожитків у комунальну власність з метою наступної приватизації 
в них житлових приміщень мешканцями гуртожитків. Запровадження Закону на-
дасть можливість суттєво знизити рівень суспільного напруження серед мешкан-
ців гуртожитків, а також створить умови для реалізації мешканцями гуртожитків, 
які на законних підставах проживають у них, наданого їм права приватизації жит-
ла в гуртожитках.

За матеріалами офіційного веб-сайта 
Верховної Ради України
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метр загальної площі на наймача і кожного чле-
на його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів 
на сім’ю;

продажу надлишків загальної площі квартир 
(будинків), житлових приміщень у гуртожитках 
громадянам України, що мешкають в них або 
перебувають в черзі потребуючих поліпшення 
житлових умов.

Передача у власність громадян житлових 
приміщень у гуртожитках здійснюється з одно-
часною передачею їм у спільну сумісну влас-
ність допоміжних приміщень (приміщень за-
гального користування)»;

5) у статті 5:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Порядок розрахунків при привати-

зації квартири (будинку), житлового приміщен-
ня у гуртожитку»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій
 редакції:

«Право на приватизацію житлових примі-
щень у гуртожитку з використанням житлових 
чеків одержують громадяни України, які на за-
конних підставах проживають у них»;

6) у статті 8:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Передача квартир (будинків), житлових 

приміщень у гуртожитках здійснюється в спіль-
ну сумісну або часткову власність за письмо-
вою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які по-
стійно мешкають у цій квартирі (будинку), жит-
ловому приміщенні у гуртожитку, в тому чис-
лі тимчасово відсутніх, за якими зберігається 
право на житло, з обов’язковим визначенням 
уповноваженого власника квартири (будинку), 
житлового приміщення у гуртожитку.

3. Передача квартир (будинків) у власність 
громадян здійснюється на підставі рішень від-
повідних органів приватизації, що приймають-
ся не пізніше місяця з дня одержання заяви
 громадянина.

Передача житлових приміщень у гуртожит-
ках у власність мешканців гуртожитків здійсню-
ється відповідно до закону»;

у пункті 4 слова «кімнат у гуртожитках» 
замінити словами «житлових приміщень у
 гуртожитках»;

пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Передача квартир (будинків), житло-

вих приміщень у гуртожитках у власність гро-
мадян з доплатою, безоплатно чи з компен-
сацією відповідно до статті 5 цього Закону 
оформляється свідоцтвом про право влас-
ності на квартиру (будинок), житлове примі-
щення у гуртожитку, яке реєструється в орга-
нах приватизації і не потребує нотаріального 
посвідчення»;

у пункті 7 слова «кімнати у гуртожитку» за-
мінити словами «житлове приміщення у гурто-
житку»;

пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
«8. Вартість послуг з оформлення докумен-

тів на право власності на квартиру (будинок), 
житлове приміщення у гуртожитку оплачуєть-
ся громадянами за розцінками, що встановлю-
ються місцевими органами виконавчої влади»;

«10. Органи приватизації, органи місцево-
го самоврядування не мають права відмовити 
мешканцям квартир (будинків), житлових при-
міщень у гуртожитках у приватизації займано-
го ними житла, крім випадків, передбачених за-
коном»;

у пункті 11 слова «кімнат (гуртожитків)» 
замінити словами «житлових приміщень у 
гуртожитках»;

7) у статті 10:
у назві та пункті 1 слова «кімнат у гуртожит-

ках» замінити словами «житлових приміщень у 
гуртожитках»;

у першому реченні пункту 2 слова «багато-
квартирних будинків та жилої площі в гурто-
житку є співвласниками допоміжних приміщень 
будинку» замінити словами «багатоквартирних 
будинків та житлових приміщень у гуртожит-
ку є співвласниками допоміжних приміщень у 
будинку чи гуртожитку»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Власники квартир багатоквартирних бу-

динків, житлових приміщень у гуртожитках мо-
жуть створювати об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку відповідно до закону».

3. У Законі України «Про забезпечення реа-
лізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
(Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,
 № 46, ст. 323):

1) частини першу, третю і четверту статті 1 
викласти в такій редакції:

«Сфера дії цього Закону поширюється на 
громадян, які не мають власного житла, більше 
п’яти років на законних підставах зареєстро-
вані за місцем проживання у гуртожитках та
 фактично проживають у них»;

«Сфера дії цього Закону поширюється на 
гуртожитки, які є об’єктами права державної 
та комунальної власності, крім гуртожитків, 
що перебувають у господарському віданні чи 
в оперативному управлінні військових частин, 
закладів, установ та організацій Збройних Сил 
України, інших військових формувань, утворе-
них відповідно до закону, Міністерства внутріш-
ніх справ України та державних навчальних 
закладів.

Дія цього Закону не поширюється на гурто-
житки, що знаходяться у приватній власності, 
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ДМУДМУ
20 років20 років

крім гуртожитків, що було включено до статут-
них капіталів товариств, створених у процесі 
приватизації (корпоратизації)»;

2) доповнити статтею 11 такого змісту:
«Стаття 11. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вжи-

ваються в такому значенні:
допоміжні приміщення у гуртожитку – примі-

щення, призначені для забезпечення експлуа-
тації гуртожитку та побутового обслуговування 
і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його 
мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вес-
тибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні (поза-
кімнатні) коридори, колясочні, кладові, сміттє-
збірні камери, горища, підвали, шахти і машин-
ні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші 
технічні приміщення);

житлова кімната у гуртожитку – окреме жит-
лове приміщення у гуртожитку, призначене та 
придатне для постійного проживання у ньому;

житловий блок (секція) у гуртожитку – 
житлове приміщення, що складається з декіль-
кох (двох і більше) житлових кімнат, мешканці 
яких мають можливість користуватися допоміж-
ними приміщеннями у гуртожитку. Належність 
відповідних приміщень до житлового блоку 
(секції) визначається проектною документацією 
на гуртожиток;

житлові приміщення у гуртожитку – примі-
щення гуртожитку (житлові кімнати, житлові 
блоки (секції), призначені та придатні для по-
стійного проживання у них;

нежитлові приміщення у гуртожитку – примі-
щення адміністративного, господарського та ін-
шого призначення (для проведення культурно-
масових заходів та навчання, спортивних занять, 
відпочинку, громадського харчування, медично-
го і побутового обслуговування тощо), які вхо-
дять до житлового комплексу гуртожитку, але не 
належать до житлових приміщень і є самостійни-
ми об’єктами цивільно-правових відносин»;

3) у частині першій статті 3:
у пункті 1 слова «у визначений цим Законом 

строк» виключити;
у пункті 2 слова «протягом трьох років з дня 

його прийняття» замінити словами «в строки, пе-
редбачені державною програмою передачі гур-
тожитків у власність територіальних громад»;

пункти 4, 6, 7, 9, 10 та 11 викласти в такій
 редакції:

«4) гуртожитки, що було включено до ста-
тутних капіталів товариств, створених у проце-
сі приватизації (корпоратизації), передаються 
у власність територіальних громад відповідно 
до державної програми передачі гуртожитків 
у власність територіальних громад з урахуван-
ням особливостей, визначених цим Законом»;

«6) видатки, пов’язані з капітальним ремон-
том гуртожитків (їх цілісних майнових комплек-
сів), що передаються у власність територіаль-
них громад згідно з цим Законом, здійснюють-
ся за рахунок передбачених на це відповідно 
до державної програми передачі гуртожитків 
у власність територіальних громад коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів;

7) допоміжні приміщення у гуртожитках пере-
даються у спільну сумісну власність власникам 
житлових приміщень у таких гуртожитках безо-
платно і окремо приватизації не підлягають»;

«9) утримання приватизованих та неприва-
тизованих житлових, нежитлових і допоміжних 
приміщень у гуртожитках та прибудинкових 
територій здійснюється за рахунок коштів їх 
власників у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України;

10) власники житлових і нежитлових примі-
щень у гуртожитках є співвласниками допоміж-
них приміщень у гуртожитку, технічного облад-
нання, елементів зовнішнього благоустрою і 
зобов’язані брати участь у загальних витратах, 
пов’язаних з утриманням гуртожитку і прибу-
динкової території, відповідно до своєї частки у 
майні гуртожитку;

11) власники житлових та нежитлових при-
міщень у гуртожитку можуть створювати 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку відповідно до закону»;

доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111) громадяни, які на законних підставах 

зареєстровані за місцем проживання у гурто-
житку та фактично проживають у ньому, мають 
право, за наявності згоди власника гуртожит-
ку, здійснювати за власні кошти ремонт жит-
лових та допоміжних приміщень у гуртожитку 
з наступним відшкодуванням здійснених ними 
витрат у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України»;

4) статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку 

права на житло шляхом приватизації житлових 
приміщень у гуртожитках

1. Громадяни, на яких поширюється дія цього 
Закону, мають право на приватизацію житло-
вих приміщень у гуртожитках, які перебувають 
у власності територіальних громад і можуть 
бути приватизовані відповідно до закону.

Приватизація житлових приміщень у гур-
тожитках здійснюється відповідно до Закону 
України «Про приватизацію державного житло-
вого фонду» з урахуванням особливостей, ви-
значених цим Законом.

2. Громадяни, які на законних підставах про-
живають у гуртожитках державної форми влас-
ності, гуртожитках, що було включено до ста-

2_N12-2011_ukr.indd   292_N12-2011_ukr.indd   29 15.11.2011   15:53:5215.11.2011   15:53:52



ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

30

тутних капіталів товариств, створених у про-
цесі приватизації (корпоратизації), набувають 
право на приватизацію житлових приміщень у 
таких гуртожитках після їх передачі у власність 
відповідної територіальної громади»;

5) у частині першій статті 5:
в абзаці першому слова «жилих примі-

щень (кімнат) та нежилих приміщень (місць 
загального користування) у гуртожитках, пе-
реданих (та тих, що підлягають передачі згід-
но з цим Законом)» замінити словами «жит-
лових і нежитлових приміщень у гуртожит-
ках, переданих»;

у пункті 5:
у підпункті «а»:
у першому реченні слова «жилих і нежилих» 

замінити словами «житлових і нежитлових»;
у другому реченні слова «жилих та допоміж-

них» виключити;
у підпункті «б» слова «жилих та допоміжних» 

замінити словом «житлових»;
підпункти «в» і «г» викласти в такій редакції:
«в) перепрофілювати гуртожиток та вико-

ристовувати цілісний майновий комплекс ко-
лишнього гуртожитку за іншим призначенням. 
У цьому випадку рада одночасно приймає рі-
шення щодо забезпечення законних мешкан-
ців такого гуртожитку іншим житлом згідно із
законодавством;

г) знести цілісний майновий комплекс колиш-
нього гуртожитку та вжити заходів щодо будів-
ництва на звільненій земельній ділянці соціаль-
ного житла або продажу земельної ділянки на 
аукціоні згідно із земельним законодавством. У 
цьому випадку рада одночасно приймає рішен-
ня щодо забезпечення законних мешканців та-
кого гуртожитку іншим житлом згідно із законо-
давством»;

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) передача житлових приміщень у гур-

тожитках у власність громадян здійснюється 
на підставі рішення органу місцевого само-
врядування»;

підпункт «б» пункту 7 доповнити словами
«і на яких поширюється дія цього Закону»;

пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) для приватизації житлових приміщень у 

гуртожитках використовуються приватизаційні 
папери – житлові чеки (у порядку, передбаче-
ному Законом України «Про приватизацію дер-
жавного житлового фонду») з урахуванням за-
лишкової вартості усіх житлових приміщень, 
що підлягають приватизації у відповідному гур-
тожитку»;

6) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Право власників приватизованих 

житлових приміщень у гуртожитку на допоміж-

ні приміщення у гуртожитку та обов’язок щодо 
їх утримання

1. Власники житлових приміщень у гуртожит-
ку є співвласниками допоміжних приміщень у 
гуртожитку і зобов’язані брати участь у загаль-
них витратах, пов’язаних з утриманням будин-
ку і прибудинкової території, відповідно до сво-
єї частки у майні гуртожитку. Допоміжні при-
міщення у гуртожитку передаються у спільну 
сумісну власність безоплатно і окремо прива-
тизації не підлягають.

2. Співвласники допоміжних приміщень у 
гуртожитку зобов’язані не перешкоджати ін-
шим особам у правомірному користуванні та-
кими приміщеннями.

3. Утримання допоміжних приміщень у гур-
тожитках та прибудинкових територій здій-
снюється у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 7. Об’єднання співвласників гуртожитку
Власники житлових та нежитлових приміщень 

у гуртожитку можуть створювати об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку від-
повідно до закону»;

7) абзац другий частини третьої статті 9 ви-
класти в такій редакції:

«Договір найму соціального житла уклада-
ється між органом місцевого самоврядування 
або уповноваженим ним органом і наймачем 
або уповноваженою ним особою»;

8) статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Особливості передачі гуртожит-

ків у власність територіальних громад
1. Гуртожитки (як цілісні майнові комплекси), 

на які поширюється дія цього Закону, підляга-
ють передачі у власність відповідних територі-
альних громад.

2. Гуртожитки державної форми власності у 
власність територіальних громад передаються 
безоплатно.

3. Гуртожитки, що було включено до статут-
них капіталів товариств, створених у проце-
сі приватизації (корпоратизації), передаються 
у власність територіальної громади за умови 
попередньої повної компенсації вартості гур-
тожитку або безоплатно, за умови згоди на це 
власника гуртожитку.

Розмір компенсації вартості гуртожитків роз-
раховується відповідно до вартості гуртожитків, 
за якою їх було включено до статутних капіта-
лів товариств, створених у процесі приватиза-
ції (корпоратизації), з урахуванням її зменшен-
ня внаслідок нарахованого фізичного зносу 
і збільшення в результаті фактичних витрат 
власників на проведення капітального ремонту 
за час перебування гуртожитків у їх власності. 
У разі наявності корпоративних прав держави 

2_N12-2011_ukr.indd   302_N12-2011_ukr.indd   30 15.11.2011   15:53:5215.11.2011   15:53:52



ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

31

ДМУДМУ
20 років20 років

у статутному капіталі таких товариств розмір 
компенсації визначається пропорційно обсягу 
таких прав відповідно до закону.

За згодою сторін компенсація вартості гурто-
житків може здійснюватися грошима або май-
ном (майновими правами).

Порядок визначення розміру компенсації 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Рішення про передачу гуртожитків у влас-
ність територіальних громад приймають відпо-
відні органи управління (уповноважені особи) 
власників гуртожитків або суд.

5. Видатки, пов’язані з передачею гуртожит-
ків у власність територіальних громад, здійсню-
ються за рахунок передбачених на це відповід-
но до державної програми передачі гуртожит-
ків у власність територіальних громад коштів 
державного та місцевих бюджетів»;

9) у пункті 2 частини першої статті 15 слова 
«та її фінансування» виключити;

10) пункт 19 статті 18 викласти в такій редакції:
«19) звертаються до суду з позовом про пе-

редачу гуртожитків у власність територіальних 
громад»;

11) у розділі VIII «Прикінцеві положення»:
у першому реченні пункту 3 слова «протягом 

трьох років з дня опублікування цього Закону» 
замінити словами «протягом строку реалізації 
державної програми передачі гуртожитків у влас-
ність територіальних громад, але не менше шес-
ти років з дня опублікування цього Закону»;

пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) щороку під час розроблення проекту за-

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності посадових осіб органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів 

України:
1. У статті 41 Кодексу законів про пра-

цю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 
1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) після частини першої доповнити новою 
частиною такого змісту:

«Власник або уповноважений ним орган з 
власної ініціативи зобов’язаний розірвати тру-

довий договір у разі повторного порушення по-
садовою особою вимог законодавства у сфе-
рі ліцензування та з питань видачі документів 
дозвільного характеру, передбачених статтями 
16610, 16612 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення».

У зв’язку з цим частину другу вважати
частиною третьою;

2) у частині третій слова «цією статтею» за-
мінити словами «частинами першою і дру-
гою цієї статті», а після слів і цифр «пунктами 
2 і 3» доповнити словами «частини першої ці-
єї статті».

кону про Державний бюджет України перед-
бачати кошти, необхідні для реалізації цього 
Закону та державної програми передачі гурто-
житків у власність територіальних громад»;

пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) вжити заходів щодо забезпечення фінан-

сування реалізації цього Закону та державної 
програми передачі гуртожитків у власність те-
риторіальних громад».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступ-

ного за днем його опублікування*.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний 

строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у від-

повідність із цим Законом та забезпечити прий-
няття нормативно-правових актів, що виплива-
ють із цього Закону;

забезпечити приведення органами виконав-
чої влади їх нормативно-правових актів у відпо-
відність із цим Законом.

3. Органам місцевого самоврядування вжити 
заходів щодо видачі ордерів мешканцям гурто-
житків, стосовно яких в установленому порядку 
було прийнято рішення про надання їм житло-
вої площі у гуртожитку, але які не отримали їх з 
незалежних від них причин.

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3716-VI

___________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 1 жовтня 

2011 р. № 181. – Прим. ред. 
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2. У Кодексі України про адміністративні пра-
вопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 
1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 1663 слова «до 
п’ятнадцяти» замінити словами «до п’ятдесяти»;

2) у статті 16612:
абзац другий викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на по-

садових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян»;

доповнити частинами другою та третьою та-
кого змісту:

«Видача органом ліцензування ліцензії за 
відсутності рішення органу ліцензування про її 
видачу - 

тягне за собою накладення штрафу на по-
садових осіб від тридцяти до п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою або дру-
гою цієї статті, вчинені посадовою особою, 
яку протягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від п’ятдесяти до сімде-
сяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян»;

3) доповнити статтею 18841 такого змісту:
«Стаття 18841. Порушення законодавства 

про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів

Неподання, несвоєчасне подання для дер-
жавної реєстрації нормативно-правових ак-
тів, які відповідно до закону підлягають дер-
жавній реєстрації, направлення на виконання 
нормативно-правових актів, що не пройшли 
державної реєстрації та не опубліковані в уста-
новленому законом порядку, а також надіслан-
ня для виконання вказівок, роз’яснень у будь-
якій формі, що встановлюють правові норми, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на ке-
рівників органів, нормативно-правові акти яких 
відповідно до закону підлягають державній реє-
страції, від тридцяти до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»;

4) статтю 221 після цифр «18840» доповнити 
цифрами «18841»;

5) пункт 1 частини першої статті 255 допо-
внити абзацом такого змісту:

«центрального органу виконавчої влади 
із забезпечення реалізації державної право-
вої політики та його територіальних органів 
(стаття 18841)»;

6) статтю 285 доповнити частиною восьмою 
такого змісту:

«Постанова суду про накладення адміністра-
тивного стягнення за повторне вчинення пору-

шення вимог законодавства у сфері ліцензу-
вання та з питань видачі документів дозвіль-
ного характеру, передбачених статтями 16610, 
16612 цього Кодексу, у триденний строк з дня 
набрання нею законної сили направляється від-
повідному органу державної влади, органу міс-
цевого самоврядування для прийняття рішення 
згідно із законом».

3. У Законі України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» (Відомості Верховної Ради України, 
2004 р., № 9, ст. 79):

1) в абзаці восьмому частини другої статті 30 
слова «регуляторних органів з» замінити сло-
вами «регуляторних органів із запитами та»;

2) статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Відповідальність за порушен-

ня вимог законодавства у сфері державної
регуляторної політики

Керівники регуляторних органів, посадові 
особи регуляторних органів, а також керівники 
структурних підрозділів регуляторних органів 
чи посадові особи регуляторних органів, на які 
покладено реалізацію окремих повноважень 
щодо здійснення регуляторної діяльності, не-
суть відповідальність за порушення вимог за-
конодавства у сфері державної регуляторної 
політики у порядку, встановленому законом».

4. Частину першу статті 10 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господар-
ської діяльності» (Відомості Верховної Ради 
України, 2005 р., № 48, ст. 483) викласти в такій 
редакції:

«1. Керівники дозвільних органів, посадо-
ві особи цих органів, які відповідно до законо-
давства мають повноваження приймати рішен-
ня з питань видачі документів дозвільного ха-
рактеру, міські голови міст обласного та рес-
публіканського Автономної Республіки Крим 
значення, голови районних, районних у містах 
Києві та Севастополі державних адміністра-
цій, Київської та Севастопольської міських дер-
жавних адміністрацій, що забезпечують органі-
заційне та матеріально-технічне забезпечення 
дозвільних центрів та державного адміністра-
тора, державні адміністратори несуть відпові-
дальність за порушення вимог законодавства 
про дозвільну систему у сфері господарської ді-
яльності у порядку, встановленому законом».

II. Цей Закон набирає чинності через три мі-
сяці з дня його опублікування*.

Президент України    В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3720-VI

____________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 7 жовтня 

2011 р. № 185. – Прим. ред. 
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно
від 22 червня 2011 р. № 703
Київ

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру прове-

дення державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень (далі – держав-
на реєстрація прав), перелік документів, необ-
хідних для її проведення, права та обов’язки 
суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а 
також процедуру взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна.

Державна реєстрація прав на об’єкт неза-
вершеного будівництва та їх обтяжень в уста-
новлених законом випадках проводиться відпо-
відно до вимог та з урахуванням особливостей, 
визначених цим Порядком.

У цьому Порядку під терміном «реконструк-
ція» слід розуміти реконструкцію, реставрацію 
або капітальний ремонт об’єкта містобуду вання.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у 
значенні, наведеному в Законі України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» та інших нормативно-правових 
актах, прийнятих відповідно до Закону.

Державна реєстрація прав, облік без-
хазяйного нерухомого майна проводяться 
державною мовою.

2. Укрдержреєстр та структурні підрозділи те-
риторіальних органів Мін’юсту, що забезпечу-
ють реалізацію повноважень Укрдержреєстру, 
проводять державну реєстрацію прав шляхом 
внесення записів до Державного реєстру речо-

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 Прем’єр-міністр України   М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703

ПОРЯДОК
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

вих прав на нерухоме майно (далі – Державний 
реєстр прав).

Державну реєстрацію права власності та ін-
ших речових прав проводять:

на об’єкти нерухомого майна та підприєм-
ство як єдиний майновий комплекс, розмі-
щені на території, що більша ніж Автономна 
Республіка Крим, одна область, м. Київ або 
м. Севастополь, – Укрдержреєстр;

на нерухоме майно, крім випадку, встановле-
ного абзацом третім цього пункту, а також об-
лік безхазяйного нерухомого майна – структур-
ні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, 
що забезпечують реалізацію повноважень Укр-
держреєстру, за місцем розташування нерухо-
мого майна або більшої за площею його части-
ни в межах територій, на яких такі органи діють.

Державну реєстрацію обтяжень речових прав 
на нерухоме майно проводять Укрдержреєстр 
та структурні підрозділи територіальних орга-
нів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію по-
вноважень Укрдержреєстру, незалежно від 
місця розташування такого майна.

3. Рішення щодо державної реєстрації прав 
приймає державний реєстратор прав на неру-
хоме майно (далі – державний реєстратор), 
форму та вимоги до оформлення яких встанов-
лює Мін’юст.

Державний реєстратор оформляє рішення 
за допомогою Державного реєстру прав у двох 
примірниках, один з яких орган державної реє-

2_N12-2011_ukr.indd   332_N12-2011_ukr.indd   33 15.11.2011   15:53:5215.11.2011   15:53:52



ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

34

страції прав видає чи надсилає рекомендова-
ним листом заінтересованій особі особисто або 
уповноваженій нею особі (далі – заявник), а 
другий державний реєстратор долучає до реє-
страційної або облікової справи.

У передбачених цим Порядком випад-
ках державний реєстратор оформляє рішен-
ня в одному примірнику, яке долучається до 
реєстраційної або облікової справи.

4. У Державному реєстрі прав реєструються 
речові права та їх обтяження на земельні ділян-
ки, а також на об’єкти нерухомого майна, які 
розташовані на земельній ділянці, переміщен-
ня яких неможливе без їх знецінення та зміни 
призначення, а саме: на підприємство як єди-
ний майновий комплекс, житловий будинок, бу-
дівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, 
житлове та нежитлове приміщення.

У разі коли законом встановлено вимогу 
щодо прийняття в експлуатацію об’єкта нерухо-
мого майна, державна реєстрація права влас-
ності на нього проводиться після прийняття та-
кого об’єкта в експлуатацію в установленому 
законодавством порядку.

Державна реєстрація права власності на 
житловий будинок, будівлю, споруду або їх 
окремі частини проводиться незалежно від то-
го, чи зареєстроване право власності на зе-
мельну ділянку, на якій розташовані зазначені 
об’єкти, крім випадків, якщо в одній особі поєд-
нано власника земельної ділянки та житлового 
будинку, будівлі, споруди або їх окремої части-
ни, що розташовані на такій земельній ділянці.

Державна реєстрація права власності на 
квартиру, житлове та нежитлове приміщення 
проводиться незалежно від того, чи зареєстро-
ване право власності на житловий будинок, бу-
дівлю, споруду або їх окремі частини.

Державна реєстрація речових прав на неру-
хоме майно, що є похідними від права власнос-
ті, проводиться після державної реєстрації пра-
ва власності на таке майно.

Не підлягають державній реєстрації речові 
права та їх обтяження на копалини, рослини, 
а також на малі архітектурні форми, тимчасо-
ві, некапітальні споруди, що розташовані на зе-
мельній ділянці, переміщення яких є можливим 
без їх знецінення та зміни призначення.

5. Документи, що подаються для проведен-
ня державної реєстрації прав, взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна, повинні відпо-
відати вимогам, що встановлені законом, цим 
Порядком та іншими нормативно-правовими 
актами.

6. Державна реєстрація права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно, на-
дання відмови в такій реєстрації проводяться у 
строк, що не перевищує 14 робочих днів з мо-

менту прийняття заяви про державну реєстра-
цію прав та їх обтяжень (далі – заява про дер-
жавну реєстрацію).

У разі коли після прийняття заяви про дер-
жавну реєстрацію, відповідно до якої прово-
диться державна реєстрація права власності 
та інших речових прав на нерухоме майно, до 
органу державної реєстрації прав подана зая-
ва про державну реєстрацію, відповідно до якої 
державній реєстрації підлягає обтяження речо-
вого права, іпотека щодо такого майна, держав-
на реєстрація права власності та інших речових 
прав на таке майно, надання відмови в такій ре-
єстрації проводяться у строк, що не перевищує 
10 робочих днів з моменту прийняття заяви про 
державну реєстрацію, відповідно до якої прово-
диться державна реєстрація права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно.

Положення абзацу другого цього пункту не 
застосовуються у разі, коли заява про держав-
ну реєстрацію, відповідно до якої державній ре-
єстрації підлягає обтяження речового права, іпо-
тека щодо нерухомого майна, подана після спли-
ву чотирьох робочих днів з моменту прийняття 
заяви про державну реєстрацію, відповідно до 
якої проводиться державна реєстрація права 
власності та інших речових прав на таке майно.

Державна реєстрація іпотек, обтяжень речо-
вих прав на нерухоме майно, надання відмови 
в ній проводяться у строк, що не перевищує од-
ного робочого дня з моменту прийняття заяви 
про державну реєстрацію.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна, надання відмови в такому обліку прово-
дяться у строк, що не перевищує одного робо-
чого дня з моменту прийняття заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна.

Загальні засади проведення 
державної реєстрації прав

7. Для проведення державної реєстрації прав 
заявник подає органові державної реєстра-
ції прав заяву про державну реєстрацію, фор-
му та вимоги до заповнення якої встановлює 
Мін’юст.

Заява про державну реєстрацію подаєть-
ся щодо кожного об’єкта нерухомого майна 
окремо.

8. Орган державної реєстрації прав приймає 
заяви про державну реєстрацію в порядку чер-
говості їх надходження шляхом реєстрації у ба-
зі даних про реєстрацію заяв і запитів з автома-
тичним присвоєнням їм реєстраційного номера, 
фіксацією дати та часу їх реєстрації.

Моментом прийняття заяви про державну 
реєстрацію вважається дата та час її реєстрації 
у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
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ДМУДМУ
20 років20 років

Орган державної реєстрації прав видає заяв-
никові картку прийому заяви про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги 
до оформлення якої встановлює Мін’юст.

9. Заявник під час подання заяви про дер-
жавну реєстрацію пред’являє органові дер-
жавної реєстрації прав документ, що посвідчує 
його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт 
громадянина України, посвідка на проживання 
особи, яка мешкає в Україні, національний, ди-
пломатичний чи службовий паспорт іноземця 
або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не до-
сягла 16-річного віку, є свідоцтво про наро-
дження.

У разі подання заяви про державну реєстра-
цію заінтересованою особою особисто така 
особа, крім документа, що зазначений в абза-
ці першому цього пункту, пред’являє органові 
державної реєстрації прав реєстраційний но-
мер облікової картки платника податку згідно 
з Державним реєстром фізичних осіб – платни-
ків податків (далі – реєстраційний номер облі-
кової картки платника податку), крім випадків, 
коли фізична особа через свої релігійні або інші 
переконання відмовляється від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника 
податку, офіційно повідомила про це відповідні 
органи державної влади та має відмітку в пас-
порті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстра-
цію уповноваженою особою така особа, крім 
документа, що зазначений в абзаці першому 
цього пункту, пред’являє органові державної 
реєстрації прав документ, що підтверджує її по-
вноваження.

10. Заявник разом із заявою про державну 
реєстрацію подає органові державної реєстра-
ції прав необхідні для такої реєстрації докумен-
ти, визначені цим Порядком, їх копії, документ, 
що підтверджує внесення плати за надання ви-
тягу з Державного реєстру прав, та документ 
про сплату державного мита.

У разі коли заінтересована особа відповід-
но до закону звільнена від сплати державного 
мита, документ про сплату державного мита не 
подається.

Документи, необхідні для проведення дер-
жавної реєстрації, що подані з порушенням ви-
мог, установлених законом, цим Порядком та 
іншими нормативно-правовими актами, є під-
ставою для зупинення розгляду заяви про дер-
жавну реєстрацію або відмови в державній ре-
єстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в 
прийнятті заяви про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації прав не приймає 
заяву про державну реєстрацію у разі відсут-

ності документа, що підтверджує внесення пла-
ти за надання витягу з Державного реєстру 
прав, та документа про сплату державного ми-
та, крім випадку, передбаченого абзацом дру-
гим цього пункту.

11. Державний реєстратор розглядає заяви 
про державну реєстрацію, відповідно до яких 
заявлено державну реєстрацію:

права власності та інших речових прав на не-
рухоме майно – в порядку черговості їх прий-
няття органом державної реєстрації прав;

обтяжень речових прав на нерухоме майно – 
незалежно від черговості їх прийняття органом 
державної реєстрації прав.

У разі коли після прийняття органом держав-
ної реєстрації прав заяви про державну реє-
страцію, відповідно до якої заявлено державну 
реєстрацію права власності та інших речових 
прав на нерухоме майно, до органу державної 
реєстрації подано заяву про державну реєстра-
цію, відповідно до якої заявлено державну реє-
страцію обтяжень речових прав на те саме май-
но, орган державної реєстрації прав приймає 
таку заяву. Державний реєстратор розглядає 
заяву про державну реєстрацію, відповідно до 
якої заявлено державну реєстрацію обтяжень 
речових прав на те саме майно, після прийнят-
тя державним реєстратором рішення щодо зая-
ви про державну реєстрацію, відповідно до якої 
заявлено державну реєстрацію права власнос-
ті та інших речових прав на нерухоме майно, 
що прийнята раніше.

Державний реєстратор не пізніше наступ-
ного робочого дня з моменту прийняття орга-
ном державної реєстрації прав заяви про дер-
жавну реєстрацію, відповідно до якої заявлено 
державну реєстрацію обтяжень речових прав 
на те саме майно, приймає рішення про її роз-
гляд після прийняття державним реєстратором 
рішення щодо заяви про державну реєстрацію, 
відповідно до якої заявлено державну реєстра-
цію права власності та інших речових прав на 
нерухоме майно, що прийнята раніше, яке ор-
ган державної реєстрації прав видає або надси-
лає рекомендованим листом заявникові.

У разі коли заявник отримує таке рішення осо-
бисто, він пред’являє органові державної реє-
страції прав документи, що зазначені в абзацах 
першому та п’ятому пункту 9 цього Порядку, та 
подає картку прийому заяви про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень, яку орган держав-
ної реєстрації прав повертає заявникові з від-
міткою про отримання рішення про розгляд за-
яви про державну реєстрацію після прийняття 
державним реєстратором рішення щодо заяви 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
відповідно до якої заявлено державну реєстра-
цію права власності та інших речових прав на 
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нерухоме майно, що прийнята раніше, яка під-
писується заявником із зазначенням дати та 
часу отримання такого рішення.

12. Під час розгляду заяви про державну реє-
страцію і документів, що додаються до неї, дер-
жавний реєстратор встановлює відповідність 
заявлених прав і поданих документів вимогам 
законодавства, а також відсутність суперечнос-
тей між заявленими та зареєстрованими речо-
вими правами на нерухоме майно, їх обтяжен-
нями, зокрема щодо:

1) обов’язкового дотримання письмової фор-
ми правочину та його нотаріального посвідчен-
ня (у встановлених законом випадках);

2) повноважень заявника та сторін (сторони) 
правочину, згідно з яким відбувається держав-
на реєстрація виникнення, переходу, припинен-
ня прав на нерухоме майно або обтяження та-
ких прав;

3) відомостей про нерухоме майно, речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наяв-
них у Державному реєстрі прав та поданих до-
кументах;

4) даних про наявність або відсутність інфор-
мації та/або відповідних документів, що свід-
чать про накладення (зняття) заборони (аре-
шту) або інших обтяжень, що перешкоджають 
державній реєстрації прав, у тому числі про 
відсутність заборон на відчуження нерухомого 
майна, що встановлені законом;

5) наявності факту виконання умов правочи-
ну, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує 
можливість проведення державної реєстрації 
виникнення, переходу, припинення прав на не-
рухоме майно або обтяження таких прав.

13. У разі подання не в повному обсязі доку-
ментів, необхідних для проведення державної 
реєстрації прав, державний реєстратор прий-
має рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію, яке містить рекоменда-
ції щодо усунення обставин, що були підставою 
для його прийняття.

Орган державної реєстрації прав не пізніше 
наступного робочого дня з моменту прийнят-
тя державним реєстратором рішення про зупи-
нення розгляду заяви про державну реєстрацію 
видає або надсилає рекомендованим листом 
заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішен-
ня про зупинення розгляду заяви про держав-
ну реєстрацію він пред’являє органові держав-
ної реєстрації прав документи, що зазначені 
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього 
Порядку, та подає картку прийому заяви про 
державну реєстрацію, яку орган державної ре-
єстрації прав повертає заявникові з відміткою 
про отримання рішення про зупинення розгля-
ду заяви про державну реєстрацію, яка підпи-

сується заявником із зазначенням дати та часу 
отримання такого рішення.

Державний реєстратор зупиняє розгляд за-
яви про державну реєстрацію на строк, що не 
перевищує п’яти робочих днів з моменту отри-
мання заявником рішення про зупинення роз-
гляду такої заяви.

Державний реєстратор не пізніше наступно-
го робочого дня з моменту усунення обставин, 
що були підставою для прийняття ним рішення 
про зупинення розгляду заяви про державну ре-
єстрацію, приймає рішення про відновлення роз-
гляду заяви про державну реєстрацію. Перебіг 
строку державної реєстрації продовжується з 
урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Орган державної реєстрації прав не пізніше 
наступного робочого дня з моменту прийняття 
державним реєстратором рішення про віднов-
лення розгляду заяви про державну реєстрацію 
видає або надсилає рекомендованим листом 
заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішен-
ня про відновлення розгляду заяви про держав-
ну реєстрацію, він пред’являє органові держав-
ної реєстрації прав документи, що зазначені 
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього 
Порядку, та подає картку прийому заяви про 
державну реєстрацію, яку орган державної ре-
єстрації прав повертає заявникові з відміткою 
про отримання рішення про відновлення роз-
гляду заяви про державну реєстрацію, яка під-
писується заявником із зазначенням дати та 
часу отримання такого рішення.

Якщо заявник не усунув протягом п’яти ро-
бочих днів після отримання рішення про зупи-
нення розгляду заяви про державну реєстрацію 
обставини, що були підставою для його прий-
няття, державний реєстратор приймає рішення 
про відмову в державній реєстрації прав та їх 
обтяжень.

14. У разі подання органові державної реє-
страції прав передбачених законодавством до-
даткових документів, необхідних для проведен-
ня державної реєстрації прав, до раніше прий-
нятої заяви про державну реєстрацію, розгляд 
якої зупинено, заявник подає органові держав-
ної реєстрації прав документи, що зазначені 
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього 
Порядку, та надає видану йому відповідно до 
пункту 8 цього Порядку картку прийому такої 
заяви. Після прийняття додаткових документів 
орган державної реєстрації прав повертає за-
явникові картку прийому заяви про державну 
реєстрацію, до якої внесені відомості про прий-
няття таких документів.

15. Заява про державну реєстрацію може бу-
ти відкликана заявником до прийняття держав-
ним реєстратором рішення щодо державної 
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реєстрації прав шляхом подання органові дер-
жавної реєстрації прав заяви про відкликання 
заяви про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень, форму та вимоги до заповнення якої 
встановлює Мін’юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви 
про державну реєстрацію заявник подає орга-
нові державної реєстрації прав документи, що 
зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту 
9 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав приймає 
заяву про відкликання заяви про державну ре-
єстрацію шляхом її реєстрації у базі даних про 
реєстрацію заяв і запитів з автоматичним при-
своєнням їй реєстраційного номера, фіксацією 
дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає заяв-
никові картку прийому заяви про відкликання 
заяви про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень, форму та вимоги до оформлення якої 
встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор розглядає заяву про 
відкликання заяви про державну реєстрацію не 
пізніше наступного робочого дня з моменту її 
прийняття органом державної реєстрації прав.

За результатами розгляду заяви про відкли-
кання заяви про державну реєстрацію держав-
ний реєстратор приймає рішення про залишен-
ня заяви про державну реєстрацію без розгля-
ду у зв’язку з її відкликанням або про відмову в 
задоволенні заяви про відкликання заяви про 
державну реєстрацію.

Державний реєстратор приймає рішення про 
відмову в задоволенні заяви про відкликання 
заяви про державну реєстрацію виключно за 
наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про 
державну реєстрацію звернулася неналежна 
особа;

2) за результатами розгляду заяви про дер-
жавну реєстрацію державним реєстратором вже 
прийнято рішення про державну реєстрацію або 
рішення про відмову в державній реєстрації;

3) заяву про державну реєстрацію з відпо-
відним реєстраційним номером заявник не 
подавав до відповідного органу державної 
реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав не пізніше 
наступного робочого дня з моменту прийнят-
тя державним реєстратором рішення про зали-
шення заяви про державну реєстрацію без роз-
гляду у зв’язку з її відкликанням або рішення 
про відмову в задоволенні заяви про відкликан-
ня заяви про державну реєстрацію видає або 
надсилає рекомендованим листом з описом 
вкладення заявникові таке рішення.

У разі прийняття державним реєстратором 
рішення про залишення заяви про державну 

реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкли-
канням орган державної реєстрації прав ви-
дає або надсилає рекомендованим листом 
з описом вкладення заявникові також доку-
менти, подані ним для проведення державної 
реєстрації прав.

У разі коли заявник особисто отримує рішен-
ня про залишення заяви про державну реєстра-
цію без розгляду у зв’язку з її відкликанням або 
рішення про відмову в задоволенні заяви про 
відкликання заяви про державну реєстрацію, 
заявник пред’являє органові державної реє-
страції прав документи, що зазначені в абзацах 
першому та п’ятому пункту 9 цього Порядку, та 
повертає органові державної реєстрації прав 
картку прийому заяви про відкликання заяви 
про державну реєстрацію з відміткою про отри-
мання відповідного рішення, яка підписується 
ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

У разі коли заявник особисто отримує рішен-
ня про залишення заяви про державну реєстра-
цію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, він 
повертає органові державної реєстрації прав 
також картку прийому заяви про державну реє-
страцію з відміткою про отримання документів, 
поданих заявником для проведення державної 
реєстрації прав, яка підписується ним із зазна-
ченням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повер-
тає документ, що підтверджує внесення плати 
за надання витягу з Державного реєстру прав, 
та документ про сплату державного мита.

Державний реєстратор долучає до облікової 
справи заяву про відкликання заяви про дер-
жавну реєстрацію, а також інші документи, що 
видані, оформлені або отримані ним під час 
розгляду заяви про відкликання заяви про дер-
жавну реєстрацію.

16. За результатами розгляду заяви про дер-
жавну реєстрацію та документів, необхідних 
для її проведення, державний реєстратор прий-
має рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень або рішення про відмову в такій 
реєстрації.

17. На підставі прийнятого рішення про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо 
об’єкта нерухомого майна, право власності на 
який заявлено вперше, державний реєстратор 
відкриває розділ у Державному реєстрі прав, 
реєстраційну справу та присвоює реєстрацій-
ний номер такому об’єкту.

Державний реєстратор оформляє рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 
одному примірнику.

18. Державний реєстратор на підставі прий-
нятого рішення про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень вносить записи до Державного 
реєстру прав.
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19. Датою та часом державної реєстрації 
прав та їх обтяжень вважається дата та час ре-
єстрації заяви про державну реєстрацію в базі 
даних про реєстрацію заяв і запитів.

20. Після внесення записів до Державного 
реєстру прав державний реєстратор формує 
витяг з Державного реєстру прав та оформляє 
його у двох примірниках (крім випадків, перед-
бачених цим Порядком), один з яких державний 
реєстратор долучає до реєстраційної справи.

21. Орган державної реєстрації прав не піз-
ніше наступного робочого дня з моменту прий-
няття державним реєстратором рішення про 
державну реєстрацію видає або надсилає ре-
комендованим листом з описом вкладення за-
явникові витяг з Державного реєстру прав ра-
зом з документами, що подавалися заявником 
для проведення державної реєстрації прав, од-
ним із способів, зазначених у заяві про держав-
ну реєстрацію.

У разі коли заявник особисто отримує зазна-
чені документи, він пред’являє органові дер-
жавної реєстрації прав документи, що зазначе-
ні в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього 
Порядку. Після отримання документів заявник 
повертає органові державної реєстрації прав 
картку прийому заяви про державну реєстра-
цію з відміткою про отримання відповідних до-
кументів, яка підписується ним із зазначенням 
дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повер-
тає заяву про державну реєстрацію, документ, 
що підтверджує внесення плати за надання ви-
тягу з Державного реєстру прав, та документ 
про сплату державного мита.

22. Державний реєстратор долучає до реє-
страційної справи заяву про державну реєстра-
цію, копії поданих заявником для проведення 
державної реєстрації прав документів, доку-
мент, що підтверджує внесення плати за надан-
ня витягу з Державного реєстру прав, документ 
про сплату державного мита, а також інші доку-
менти, що видані, оформлені або отримані ним 
під час проведення державної реєстрації прав.

Реєстраційна справа, у тому числі закрита, 
підлягає довічному зберіганню в архіві, який 
створюється в органі державної реєстрації 
прав.

23. Державний реєстратор приймає рішен-
ня про відмову в державній реєстрації прав та 
їх обтяжень виключно за наявності підстав для 
відмови в державній реєстрації прав, що визна-
чені у Законі України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень».

24. Орган державної реєстрації прав не пізні-
ше наступного робочого дня з моменту прийнят-
тя державним реєстратором рішення про відмо-

ву в державній реєстрації прав та їх обтяжень 
видає або надсилає рекомендованим листом з 
описом вкладення заявникові таке рішення ра-
зом з документами, що подавалися заявником 
для проведення державної реєстрації прав.

У разі коли заявник особисто отримує зазна-
чені документи, він пред’являє органові дер-
жавної реєстрації прав документи, що зазначе-
ні в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього 
Порядку. Після отримання документів заявник 
повертає органові державної реєстрації прав 
картку прийому заяви про державну реєстра-
цію з відміткою про отримання відповідних до-
кументів, яка підписується ним із зазначенням 
дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повер-
тає заяву про державну реєстрацію, документ, 
що підтверджує внесення плати за надання ви-
тягу з Державного реєстру прав, та документ 
про сплату державного мита.

Державний реєстратор долучає до облікової 
справи заяву про державну реєстрацію, копії 
поданих заявником для проведення державної 
реєстрації прав документів, документ, що під-
тверджує внесення плати за надання витягу з 
Державного реєстру прав, документ про спла-
ту державного мита, а також інші документи, 
що видані, оформлені або отримані ним під час 
проведення державної реєстрації прав.

Особливості державної реєстрації права 
власності та інших речових прав 

на нерухоме майно

25. У разі проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на не-
рухоме майно заінтересованою особою є пра-
вонабувач (правонабувачі), сторона (сторони) 
правочину, відповідно до якого виникло право 
власності та інше речове право.

26. Для проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на неру-
хоме майно необхідними документами є доку-
менти, що підтверджують виникнення, перехід 
або припинення права власності та інших речо-
вих прав на нерухоме майно та інші документи, 
визначені цим Порядком.

27. Документами, що підтверджують виник-
нення, перехід та припинення права власності 
та інших речових прав на нерухоме майно, є:

1) укладений в установленому законом по-
рядку договір, предметом якого є нерухоме 
майно, права щодо якого підлягають держав-
ній реєстрації, або речове право на нерухоме 
майно, чи його дублікат;

2) свідоцтво про право власності на частку в 
спільному майні подружжя в разі смерті одно-
го з подружжя, видане нотаріусом або консуль-
ською установою України, чи його дублікат;
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3) свідоцтво про право на спадщину, вида-
не нотаріусом або консульською установою 
України, чи його дублікат;

4) свідоцтво про придбання майна з прилюд-
них торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбан-
ня майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо 
прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані 
нотаріусом, чи їх дублікати;

5) свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно, видане державним реєстратором 
відповідно до цього Порядку;

6) свідоцтво про право власності, вида-
не органом приватизації наймачам житлових 
приміщень у державному та комунальному 
житловому фонді;

7) свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, видане органом місцевого самовря-
дування або місцевою держадміністрацією до 
набрання чинності цим Порядком;

8) рішення про закріплення нерухомого май-
на на праві оперативного управління чи госпо-
дарського відання, прийняте власником неру-
хомого майна чи особою, уповноваженою 
управляти таким майном;

9) державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку або на право постійного корис-
тування земельною ділянкою;

10) рішення суду, що набрало законної сили, 
щодо права власності та інших речових прав на 
нерухоме майно;

11) ухвала суду про затвердження (визнан-
ня) мирової угоди;

12) заповіт, яким встановлено сервітут на не-
рухоме майно;

13) закон, яким встановлено сервітут на не-
рухоме майно;

14) рішення уповноваженого законом органу 
державної влади про повернення об’єкта неру-
хомого майна релігійній організації;

15) рішення власника майна, уповноважено-
го ним органу про передачу об’єкта нерухомого 
майна з державної у комунальну власність чи 
з комунальної у державну власність або з при-
ватної у державну чи комунальну власність;

16) інші документи, що підтверджують ви-
никнення, перехід та припинення права влас-
ності та інших речових прав на нерухоме майно 
відповідно до закону.

28. Для проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на не-
рухоме майно заявник, крім документів, що за-
значені у пункті 27 цього Порядку, подає орга-
нові державної реєстрації прав копії докумен-
тів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку.

У разі подання заяви уповноваженою осо-
бою, яка діє від імені фізичної особи, така осо-
ба, крім документів, що зазначені в абзаці пер-
шому цього пункту, подає органові державної 

реєстрації прав копію документа, що посвідчує 
особу, яку вона представляє, та копію реєстра-
ційного номера облікової картки платника по-
датку такої фізичної особи.

У разі коли фізична особа через свої релігій-
ні або інші переконання відмовляється від прий-
няття реєстраційного номера облікової картки 
платника податку, офіційно повідомила про це 
відповідні органи державної влади та має від-
мітку в паспорті громадянина України, уповно-
важена особа подає органові державної ре-
єстрації прав копію документа, що посвідчує 
особу, яку вона представляє.

У разі подання заяви уповноваженою особою, 
яка діє від імені юридичної особи, така особа, 
крім документів, що зазначені в абзаці першо-
му цього пункту, подає органові державної реє-
страції прав виписку з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців щодо особи, яку вона представляє.

29. Для проведення державної реєстрації 
права власності на житловий будинок, будівлю, 
споруду (їх окрему частину), квартиру, житло-
ве та нежитлове приміщення заявник, крім до-
кументів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цьо-
го Порядку, подає органові державної реєстра-
ції прав документ, що містить технічну харак-
теристику такого об’єкта нерухомого майна і 
формується за результатами проведення його 
технічної інвентаризації, форму та вимоги до 
заповнення якого встановлює Мінрегіон разом 
з Мін’юстом.

Положення абзацу першого цього пункту не 
застосовується у разі, коли документ, що під-
тверджує виникнення, перехід та припинення 
речового права на житловий будинок, будівлю, 
споруду (їх окрему частину), квартиру, житло-
ве та нежитлове приміщення, посвідчений або 
виданий нотаріусом.

30. Для проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на неру-
хоме майно на підставі договору, відповідно до 
якого право власності або інше речове право 
на нерухоме майно набувається у зв’язку з на-
станням або ненастанням певної події, заявник, 
крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 
цього Порядку, подає органові державної ре-
єстрації прав документ, що підтверджує факт 
настання або ненастання такої події.

31. Для проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на неру-
хоме майно, яке перебуває в іпотеці або подат-
ковій заставі, заявник, крім документів, що за-
значені у пунктах 27 – 30 цього Порядку, подає 
органові державної реєстрації прав документ, 
що підтверджує факт надання згоди іпотеко-
держателем або органом державної податко-
вої служби на відчуження або інше визначення 
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юридичної долі нерухомого майна, яке перебу-
ває в іпотеці або податковій заставі.

32. Для проведення державної реєстрації 
права власності на підставі рішення про пере-
дачу об’єкта нерухомого майна з державної у 
комунальну власність чи з комунальної у дер-
жавну власність або з приватної у державну чи 
комунальну власність заявник, крім докумен-
тів, що зазначені у пунктах 27 – 29 і 31 цього 
Порядку, подає органові державної реєстрації 
прав:

1) рішення правонабувача майна, уповнова-
женого ним органу про надання згоди на пере-
дачу об’єкта нерухомого майна з державної у 
комунальну власність чи з комунальної у дер-
жавну власність або з приватної у державну чи 
комунальну власність;

2) акт приймання-передачі об’єкта нерухомо-
го майна, відповідно до якого оформлено пе-
редачу такого майна з державної у комуналь-
ну власність чи з комунальної у державну влас-
ність або з приватної у державну чи комуналь-
ну власність.

33. Для проведення державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на зе-
мельну ділянку заявник, крім документів, що за-
значені у пунктах 27, 28, 30 і 31 цього Порядку, 
подає органові державної реєстрації прав за-
вірену в установленому порядку копію примір-
ника кадастрового плану земельної ділянки на 
паперовому носії.

34. Для проведення державної реєстра-
ції права власності на підставі договору іпоте-
ки, що містить застереження про задоволен-
ня вимог іпотекодержателя, заявник, крім до-
кументів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього 
Порядку, подає органові державної реєстрації 
прав:

1) завірену в установленому порядку ко-
пію письмової вимоги про усунення порушень, 
надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві 
та боржникові, якщо він є відмінним від іпотеко-
давця, в якій зазначається стислий зміст поруше-
ного зобов’язання, вимога про виконання пору-
шеного зобов’язання у не менше ніж 30-денний 
строк та попередження про звернення стягнення 
на предмет іпотеки у разі невиконання такої ви-
моги;

2) документ, що підтверджує сплив 30-ден-
ного строку з моменту отримання іпотекодав-
цем та боржником, якщо він є відмінним від іпо-
текодавця, письмової вимоги іпотекодержате-
ля, якщо більш тривалий строк не вказано у 
надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві 
та боржникові, якщо він є відмінним від іпотеко-
давця, письмовій вимозі;

3) звіт про оцінку предмета іпотеки, складе-
ний після спливу строку, що зазначений у пись-

мовій вимозі, надісланій іпотекодержателем 
іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є від-
мінним від іпотекодавця;

4) документ, що містить технічну характе-
ристику об’єкта нерухомого майна (у разі, коли 
предметом іпотеки є об’єкт нерухомого майна, 
розташований на земельній ділянці);

5) завірену в установленому порядку копію 
примірника кадастрового плану земельної ді-
лянки на паперовому носії (у разі, коли предме-
том іпотеки є земельна ділянка);

6) заставну (у разі, коли іпотечним догово-
ром передбачено її видачу).

Наявність зареєстрованої у Державному ре-
єстрі прав заборони відчуження нерухомого 
майна, накладеної нотаріусом під час посвід-
чення договору іпотеки, на підставі якого від-
бувається перехід права власності на предмет 
іпотеки від іпотекодавця до іпотекодержателя, 
не є підставою для відмови у проведенні дер-
жавної реєстрації права власності за іпотеко-
держателем.

35. Для проведення державної реєстрації 
права власності на споруду (приміщення) для 
розміщення дипломатичних представництв, 
консульських установ та міжнародних міжуря-
дових організацій заявник, крім документів, що 
зазначені у пунктах 27 – 31 цього Порядку, по-
дає органові державної реєстрації прав відпо-
відну ноту МЗС, а для розміщення міжнарод-
них неурядових та іноземних організацій – лист 
Генеральної дирекції з обслуговування інозем-
них представництв, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласної та Севастопольської 
міської держадміністрації.

36. До розмежування земель державної і ко-
мунальної власності та проведення органом 
державної реєстрації прав державної реєстра-
ції права власності на такі земельні ділянки 
державна реєстрація права користування (сер-
вітут), права постійного користування, догово-
рів оренди, права користування для сільсько-
господарських потреб (емфітевзис), права за-
будови (суперфіцій) проводиться у спеціально-
му розділі Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстра-
ції права власності на земельні ділянки, щодо 
яких у спеціальному розділі Державного реє-
стру прав містяться записи про речові права, а 
також під час проведення державної реєстрації 
права власності на об’єкти нерухомого майна, 
що розташовані на таких земельних ділянках, 
державний реєстратор переносить із спеціаль-
ного розділу Державного реєстру прав записи 
про речові права на земельні ділянки до відпо-
відних розділів Державного реєстру прав.

37. Орган державної реєстрації прав прово-
дить державну реєстрацію права власності на 
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об’єкт нерухомого майна, що утворився в ре-
зультаті поділу об’єкта нерухомого майна або 
виділу частки з об’єкта нерухомого майна, у 
порядку, передбаченому для державної реє-
страції прав щодо нерухомого майна, право 
власності на яке заявлено вперше.

Державний реєстратор переносить запи-
си Державного реєстру прав про речові права 
та їх обтяження щодо об’єкта нерухомого май-
на, який поділяється або частка з якого виділя-
ється, до відкритих на кожний з новостворених 
об’єктів нерухомого майна розділів Державного 
реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав після прове-
дення державної реєстрації права власності на 
один з новостворених об’єктів нерухомого май-
на у разі відсутності державної реєстрації пра-
ва власності на інший новостворений об’єкт не-
рухомого майна не пізніше наступного робочого 
дня з моменту прийняття державним реєстрато-
ром рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень надсилає власникові такого об’єкта 
письмове повідомлення про проведення дер-
жавної реєстрації права власності на один з но-
востворених об’єктів, в якому рекомендує звер-
нутися до органу державної реєстрації прав з 
метою проведення державної реєстрації права 
власності на інший новостворений об’єкт.

Державний реєстратор приймає рішення про 
закриття розділу Державного реєстру прав та 
реєстраційної справи, відкритих щодо об’єкта 
нерухомого майна, який поділено або частку 
з якого виділено, після проведення державної 
реєстрації права власності щодо останнього 
новоствореного об’єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення 
про закриття розділу Державного реєстру прав 
та реєстраційної справи на об’єкт нерухомого 
майна, який поділено або частку з якого виді-
лено, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ 
Державного реєстру прав та реєстраційну спра-
ву на об’єкт нерухомого майна, який поділено 
або частку з якого виділено, після долучення до 
реєстраційної справи відповідних документів.

38. Орган державної реєстрації прав прово-
дить державну реєстрацію права власності на 
об’єкт нерухомого майна, що утворився в ре-
зультаті об’єднання об’єктів нерухомого майна, 
у порядку, передбаченому для державної ре-
єстрації прав щодо нерухомого майна, право 
власності на яке заявлено вперше.

Державний реєстратор переносить записи 
Державного реєстру прав про речові права та 
їх обтяження щодо об’єктів нерухомого май-
на, що об’єднуються, до відкритого для ново-
створеного об’єкта нерухомого майна розділу 
Державного реєстру прав.

Державний реєстратор приймає рішення про 
закриття розділів Державного реєстру прав та 
реєстраційних справ, відкритих щодо кожного з 
об’єктів нерухомого майна, які об’єднано, після 
проведення державної реєстрації права влас-
ності щодо новоствореного об’єкта нерухомого 
майна в результаті такого об’єднання.

Державний реєстратор оформляє рішення 
про закриття розділів Державного реєстру прав 
та реєстраційних справ на об’єкти нерухомого 
майна, що об’єднано, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділи 
Державного реєстру прав та реєстраційні спра-
ви на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, 
після долучення до реєстраційних справ відпо-
відних документів.

39. Для проведення державної реєстрації при-
пинення права власності на нерухоме майно у 
зв’язку з його знищенням заявник, крім доку-
ментів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, 
подає органові державної реєстрації прав до-
кумент, що містить технічну характеристику 
об’єкта нерухомого майна, та підтверджує факт 
його знищення. Документи, що зазначені у пунк-
ті 27 цього Порядку, заявник не подає.

Державний реєстратор одночасно з прийнят-
тям відповідного рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень приймає рішення 
про закриття розділу Державного реєстру прав 
та реєстраційної справи, відкритих щодо такого 
об’єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення 
про закриття розділу Державного реєстру прав 
та реєстраційної справи на знищений об’єкт не-
рухомого майна в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ 
Державного реєстру прав та реєстраційну спра-
ву на знищений об’єкт нерухомого майна після 
долучення до неї відповідних документів.

У разі наявності державної реєстрації інших 
речових прав або їх обтяжень на таке нерухоме 
майно орган державної реєстрації прав не пізні-
ше наступного робочого дня з моменту прийнят-
тя державним реєстратором рішення про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає 
правонабувачеві такого майна, обтяжувачеві чи 
особі, в інтересах якої встановлено обтяження, 
письмове повідомлення про проведення дер-
жавної реєстрації припинення права власності 
на нерухоме майно у зв’язку з його знищенням.

40. Під час проведення державної реєстра-
ції припинення права власності на нерухоме 
майно у зв’язку з відмовою від права власнос-
ті орган державної реєстрації прав не пізніше 
наступного робочого дня з моменту прийняття 
державним реєстратором рішення про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає ор-
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ганові місцевого самоврядування, на території 
якого розташоване таке майно, а також право-
набувачеві, обтяжувачеві чи особі, в інтересах 
якої встановлено обтяження, права та обтяжен-
ня прав яких зареєстровані відповідно до ви-
мог цього Порядку, письмове повідомлення про 
проведення державної реєстрації припинення 
права власності на нерухоме майно у зв’язку з 
відмовою від права власності.

41. Під час проведення державної реєстрації 
припинення речового права на нерухоме май-
но, відмінного від права власності, в установ-
лених законом або договором випадках орган 
державної реєстрації прав не пізніше наступно-
го робочого дня з моменту прийняття держав-
ним реєстратором рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень надсилає власни-
кові нерухомого майна (у разі, коли заяву про 
державну реєстрацію подано правонабувачем) 
чи правонабувачеві нерухомого майна (у разі, 
коли заяву про державну реєстрацію подано 
власником) письмове повідомлення про прове-
дення державної реєстрації припинення такого 
речового права.

Особливості державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно 

на підставі свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно

42. Державний реєстратор у встановлених 
законом випадках за результатами розгляду 
заяви про державну реєстрацію щодо об’єкта 
нерухомого майна, розташованого на земель-
ній ділянці, видає свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, на підставі якого прово-
дить державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно.

43. Державний реєстратор використовує 
бланки свідоцтв про право власності на неру-
хоме майно єдиного зразка, форму із зазначен-
ням опису, а також вимоги до оформлення яко-
го встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор оформляє свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно в двох 
примірниках, підписує і засвідчує їх печаткою, 
один з яких орган державної реєстрації прав 
видає або надсилає рекомендованим листом з 
описом вкладення заявникові разом з витягом 
з Державного реєстру прав, а другий долучає 
до реєстраційної справи.

44. Державна реєстрація права власності на 
нерухоме майно з видачею свідоцтва про право 
власності на таке майно за новим правонабу-
вачем проводиться за наявності державної ре-
єстрації права власності на таке майно за попе-
реднім правонабувачем, крім проведення дер-
жавної реєстрації права власності на новозбу-
доване нерухоме майно.

Державна реєстрація прав з видачею свідо-
цтва про право власності на нерухоме майно 
щодо новозбудованого або реконструйовано-
го нерухомого майна проводиться за наявнос-
ті державної реєстрації речового права на зе-
мельну ділянку, на якій розташоване таке май-
но, за заінтересованою особою (крім випадків 
проведення державної реєстрації прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на квартиру, 
житлове чи нежитлове приміщення).

45. У разі подання заяви уповноваженою 
особою, яка діє від імені юридичної особи, що 
є компанією з управління активами інститу-
ційних інвесторів, така особа, крім докумен-
тів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, 
подає органові державної реєстрації прав ре-
гламент корпоративного інвестиційного фонду 
або регламент пайового інвестиційного фонду 
та свідоцтво про внесення інституту спільного 
інвестування до реєстру інститутів спільного 
інвестування.

У разі подання заяви уповноваженою особою, 
яка діє від імені юридичної особи, що є управи-
телем фонду операцій з нерухомістю, така осо-
ба, крім документів, що зазначені у пункті 28 
цього Порядку, подає органові державної реє-
страції прав затверджені правила фонду опе-
рацій з нерухомістю.

46. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права 
власності на новозбудовані чи реконструйовані 
об’єкти нерухомого майна заявник, крім доку-
ментів, що зазначені у пунктах 28, 29 і 31 цьо-
го Порядку, подає органові державної реєстра-
ції прав:

документ, що посвідчує речове право на зе-
мельну ділянку та завірену в установленому 
порядку копію примірника кадастрового плану 
земельної ділянки на паперовому носії (крім ви-
падків реконструкції квартири, житлового або 
нежитлового приміщення);

документ, що зазначений у пункті 27 цього 
Порядку (у разі проведення державної реєстра-
ції прав з видачею свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям 
права власності на реконструйований об’єкт 
нерухомого майна);

документ, що відповідно до вимог законо-
давства засвідчує відповідність закінченого 
будівництвом об’єкта проектній документації, 
державним будівельним нормам, стандартам і 
правилам;

документ, що підтверджує присвоєння 
об’єкту нерухомого майна адреси.

У разі коли державна реєстрація прав з ви-
дачею свідоцтва про право власності на неру-
хоме майно проводиться на реконструйований 
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об’єкт нерухомого майна, що до проведення 
реконструкції належав на праві спільної влас-
ності, заявник, крім документів, що зазначені в 
абзацах першому – п’ятому цього пункту, подає 
органові державної реєстрації прав письмо-
ву згоду всіх співвласників об’єкта нерухомо-
го майна щодо проведення його реконструкції. 
Якщо розмір відповідних часток у праві спільної 
власності змінився у зв’язку з проведенням ре-
конструкції об’єкта нерухомого майна, заявник 
подає органові державної реєстрації прав пись-
мову заяву співвласників про розподіл часток у 
спільній власності на реконструйований об’єкт 
нерухомого майна.

У разі коли державна реєстрація прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно проводиться на новозбудований або ре-
конструйований об’єкт нерухомого майна, бу-
дівництво якого здійснювалося двома і більше 
особами, заявник, крім документів, що зазна-
чені в абзацах першому – п’ятому цього пункту, 
подає органові державної реєстрації прав доку-
мент, яким визначено окрему частину об’єкта 
нерухомого майна, що набувається у власність 
кожною з таких осіб, або письмову заяву даних 
осіб про розподіл часток у спільній власності на 
новозбудований або реконструйований об’єкт 
нерухомого майна у зв’язку з набуттям права 
спільної власності на такий об’єкт.

У разі коли державна реєстрація прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на нерухо-
ме майно проводиться на новозбудований або 
реконструйований об’єкт нерухомого майна, 
будівництво якого здійснювалося у результаті 
спільної діяльності, заявник, крім документів, 
що зазначені в абзацах першому – п’ятому цьо-
го пункту, подає органові державної реєстрації 
прав договір про спільну діяльність або договір 
простого товариства.

47. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права 
власності на новозбудовані або реконструйова-
ні об’єкти нерухомого майна, будівництво яких 
здійснювалося із залученням від фізичних та 
юридичних осіб коштів на інвестування та фі-
нансування об’єктів будівництва, заявник, крім 
документів, що зазначені в абзацах першому – 
п’ятому пункту 46 цього Порядку, подає органо-
ві державної реєстрації прав:

1) затверджений особою, що залучала від 
фізичних та юридичних осіб такі кошти, пере-
лік інвесторів, які брали участь в інвестуванні 
та фінансуванні об’єкта будівництва та за яки-
ми здійснюється державна реєстрація прав;

2) установлений законодавством документ, 
що підтверджує набуття у власність інвестором 
закріпленого за ним об’єкта інвестування (ін-

вестиційний договір, договір про пайову участь 
тощо).

У разі коли державна реєстрація прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на нерухо-
ме майно проводиться за інвестором у резуль-
таті його участі у фонді фінансування будівни-
цтва, документом, що підтверджує набуття у 
власність закріпленого за інвестором об’єкта 
інвестування, є отримана від управителя тако-
го фонду довідка про право довірителя на на-
буття у власність об’єкта інвестування.

У разі коли державна реєстрація прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно проводиться за інвестором у результаті 
придбання безпроцентних (цільових) облігацій, 
за якими базовим товаром виступає одиниця 
нерухомості, документами, що підтверджують 
набуття у власність закріпленого за інвестором 
об’єкта інвестування, є договір купівлі-продажу 
облігацій та документ, згідно з яким відбулося 
закріплення відповідного об’єкта інвестування 
за власником облігацій (договір резервування, 
бронювання тощо).

48. Для проведення державної реєстра-
ції прав з видачею свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям 
права власності на об’єкти нерухомого май-
на, збудовані в результаті діяльності житлово-
го, житлово-будівельного, дачного, гаражного 
чи іншого кооперативу, заявник, крім докумен-
тів, що зазначені в абзацах першому – п’ятому 
пункту 46 цього Порядку, подає органові дер-
жавної реєстрації прав:

затверджений загальними зборами коопера-
тиву список членів та/або асоційованих членів 
кооперативу;

документ, що підтверджує викуп членом 
та/або асоційованим членом кооперативу квар-
тири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або 
приміщення.

У разі передачі паю (його частини) особі, яка 
не є членом кооперативу, заявник, крім доку-
ментів, що зазначені в абзацах першому та тре-
тьому цього пункту, подає органові державної 
реєстрації прав документ, на підставі якого від-
булася така передача, та письмову згоду коо-
перативу, що надана його уповноваженим від-
повідно до статуту органом.

49. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з набуттям пра-
ва власності на новозбудовані або реконстру-
йовані об’єкти нерухомого майна, майнові пра-
ва на які належать іншим особам, заявник, крім 
документів, що зазначені в абзацах першому – 
п’ятому пункту 46 цього Порядку, подає органо-
ві державної реєстрації прав:

1) перелік осіб, яким належать майнові пра-
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ва на об’єкт будівництва, затверджений осо-
бою, яка здійснювала відчуження таких майно-
вих прав;

2) договір купівлі-продажу майнових прав.
50. Для проведення державної реєстрації 

прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з внесенням до 
статутного (складеного) капіталу (статутного 
фонду) юридичної особи нерухомого майна за-
явник, крім документів, що зазначені у пунктах 
27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові дер-
жавної реєстрації прав акт приймання-передачі 
об’єкта нерухомого майна або інший документ, 
що підтверджує факт передачі такого майна до 
статутного (складеного) капіталу (статутного 
фонду) юридичної особи.

У разі коли внесення нерухомого майна до 
статутного (складеного) капіталу (статутного 
фонду) юридичної особи здійснюється іншою 
юридичною особою, заявник, крім документів, 
що зазначені в абзаці першому цього пункту, 
подає органові державної реєстрації прав рі-
шення про внесення нерухомого майна до ста-
тутного (складеного) капіталу (статутного фон-
ду) юридичної особи, прийняте уповноваженим 
органом управління такої юридичної особи.

У разі коли до статутного (складеного) капі-
талу (статутного фонду) юридичної особи вно-
ситься об’єкт нерухомого майна, що належить 
на праві спільної власності, заявник, крім до-
кументів, що зазначені в абзаці першому цьо-
го пункту, подає органові державної реєстрації 
прав письмову згоду усіх співвласників щодо 
внесення одним із співвласників об’єкта неру-
хомого майна до статутного (складеного) капі-
талу (статутного фонду) юридичної особи.

51. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з передачею 
у власність фізичним та юридичним особам 
об’єктів нерухомого майна у результаті припи-
нення (ліквідації чи реорганізації) юридичної 
особи або виділу з неї нової юридичної особи 
заявник, крім документів, що зазначені у пунк-
тах 27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові 
державної реєстрації прав:

1) у разі ліквідації юридичної особи – лікві-
даційний баланс, затверджений засновниками 
(учасниками) юридичної особи або органом, 
що прийняв рішення про ліквідацію юридичної 
особи, та письмову заяву таких осіб, яким пере-
дано майно юридичної особи, що припиняєть-
ся, про розподіл між ними такого нерухомого 
майна або рішення відповідного органу щодо 
подальшого використання такого майна;

2) у разі злиття, приєднання або перетворен-
ня юридичної особи – передавальний акт, за-
тверджений засновниками (учасниками) юри-

дичної особи або органом, який прийняв рішен-
ня про злиття, приєднання або перетворення 
юридичної особи, та документ, що підтверджує 
факт передачі такого майна юридичній особі;

3) у разі поділу юридичної особи або виділу 
з неї нової юридичної особи – розподільчий ба-
ланс, затверджений засновниками (учасника-
ми) юридичної особи або органом, який прий-
няв рішення про поділ юридичної особи або ви-
діл з неї нової юридичної особи, та документ, 
що підтверджує факт передачі такого майна 
юридичній особі.

52. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з передачею 
об’єктів нерухомого майна у власність фізич-
ним та юридичним особам, що вийшли зі скла-
ду засновників (учасників) юридичної особи за 
рішенням учасників або органу, уповноважено-
го на це установчими документами, заявник, 
крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 
і 31 цього Порядку, подає органові державної 
реєстрації прав:

1) рішення уповноваженого на це установчи-
ми документами органу юридичної особи про 
передачу об’єкта нерухомого майна у власність 
фізичній або юридичній особі, що вийшла зі 
складу засновників (учасників) юридичної осо-
би;

2) документ, який підтверджує факт передачі 
такого майна фізичній або юридичній особі, що 
вийшла зі складу засновників (учасників) юри-
дичної особи.

53. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з поверненням 
об’єктів нерухомого майна у власність реабілі-
тованим громадянам заявник, крім документів, 
що зазначені у пунктах 28 і 29 цього Порядку, 
подає органові державної реєстрації прав рі-
шення комісії з питань поновлення прав реабі-
літованих про повернення об’єкта нерухомого 
майна реабілітованій особі.

54. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з виділенням 
окремого об’єкта нерухомого майна зі скла-
ду об’єкта нерухомого майна, що складається 
з двох або більше об’єктів, заявник, крім доку-
ментів, що зазначені у пунктах 27 – 29 і 31 цьо-
го Порядку, подає органові державної реєстра-
ції прав документ, який підтверджує присвоєн-
ня виділеному об’єкту нерухомого майна само-
стійної адреси.

У разі коли власником об’єкта нерухомо-
го майна, що складається з двох або більше 
об’єктів, є юридична особа, заявник, крім до-
кументів, що зазначені в абзаці першому цьо-
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го пункту, подає органові державної реєстрації 
прав відповідне рішення уповноваженого орга-
ну управління такої юридичної особи.

У разі коли об’єкт нерухомого майна, що 
складається з двох або більше об’єктів, нале-
жить на праві спільної власності, заявник, крім 
документів, що зазначені в абзаці першому 
цього пункту, подає органові державної реє-
страції прав письмову згоду всіх співвласників. 
При цьому право спільної власності на виділе-
ний об’єкт нерухомого майна зі складу об’єкта 
нерухомого майна, що складається з двох або 
більше об’єктів, не припиняється.

55. Для проведення державної реєстрації 
прав з видачею свідоцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно у зв’язку з переведен-
ням об’єкта нерухомого майна з житлового у 
нежитловий або з нежитлового у житловий за-
явник, крім документів, що зазначені у пунктах 
27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові дер-
жавної реєстрації прав рішення відповідного 
органу, уповноваженого законом на прийнят-
тя рішення про переведення об’єкта нерухо-
мого майна з житлового в нежитловий або з 
нежитлового в житловий.

У разі коли під час переведення об’єкта не-
рухомого майна з житлового в нежитловий або 
з нежитлового в житловий проводиться рекон-
струкція такого об’єкта, заявник, крім докумен-
тів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, 
подає органові державної реєстрації прав доку-
менти, що зазначені у пункті 44 цього Порядку.

Особливості державної реєстрації іпотеки
56. У разі проведення державної реєстрації 

іпотеки заінтересованою особою є іпотекодер-
жатель.

57. Державна реєстрація обтяження нерухо-
мого майна іпотекою, зміни умов обтяження не-
рухомого майна іпотекою, анулювання та вида-
ча нової заставної, відступлення прав за іпотеч-
ним договором або передача заставної, видача 
дубліката заставної проводяться відповідно до 
вимог закону, цього Порядку та з урахуванням 
особливостей, зазначених у цьому розділі.

58. Для проведення державної реєстрації об-
тяження нерухомого майна іпотекою заявник 
подає органові державної реєстрації прав до-
кументи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього 
Порядку.

У разі проведення державної реєстрації об-
тяження нерухомого майна іпотекою на підставі 
іпотечного договору, яким передбачено видачу 
заставної, заявник, крім документів, що зазна-
чені в абзаці першому цього пункту, подає ор-
ганові державної реєстрації прав заставну, на 
якій у разі проведення державної реєстрації об-
тяження нерухомого майна іпотекою держав-
ний реєстратор проставляє відмітку, форму із 

зазначенням опису якої встановлює Мін’юст.
59. Для проведення державної реєстрації 

зміни умов обтяження нерухомого майна іпо-
текою заявник подає органові державної реє-
страції прав документи, що зазначені у пунктах 
27 і 28 цього Порядку.

У разі коли іпотечним договором, до якого 
вносяться зміни і доповнення, передбачено ви-
дачу заставної, заявник, крім документів, що 
зазначені в абзаці першому цього пункту, по-
дає органові державної реєстрації прав нову 
заставну, видану у зв’язку зі зміною умов обтя-
ження нерухомого майна іпотекою, на якій у ра-
зі проведення державної реєстрації прав дер-
жавний реєстратор проставляє відмітку, форму 
із зазначенням опису якої встановлює Мін’юст.

60. Для проведення державної реєстрації від-
ступлення прав за іпотечним договором заяв-
ник подає органові державної реєстрації прав 
документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цьо-
го Порядку.

61. Для проведення державної реєстрації пе-
редачі заставної заявник, крім документів, що 
зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає ор-
ганові державної реєстрації прав заставну, на 
якій виконано передавальний напис (індоса-
мент) її власником.

62. Для проведення державної реєстрації ви-
дачі дубліката заставної заявник, крім доку-
ментів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, 
подає органові державної реєстрації прав ду-
блікат заставної, на якій державний реєстра-
тор проставляє відмітку, форму із зазначенням 
опису якої встановлює Мін’юст.

63. У разі припинення обтяження нерухомого 
майна іпотекою заявник у строк, що не переви-
щує 10 робочих днів, зобов’язаний подати орга-
нові державної реєстрації прав заяву про дер-
жавну реєстрацію для проведення державної 
реєстрації припинення обтяження нерухомого 
майна іпотекою.

Для проведення державної реєстрації припи-
нення обтяження нерухомого майна іпотекою 
заявник подає органові державної реєстрації 
прав документи, що зазначені у пункті 28 цьо-
го Порядку.

64. Державна реєстрація іпотеки майнових 
прав на нерухомість, будівництво якої не за-
вершене, проводиться у спеціальному розділі 
Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно, щодо яко-
го у спеціальному розділі Державного реєстру 
прав містяться записи про обтяження майна 
іпотекою, державний реєстратор переносить 
такі записи до розділу Державного реєстру 
прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухо-
мого майна.
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У разі коли державна реєстрація іпотеки про-
водиться у спеціальному розділі Державного ре-
єстру прав, орган державної реєстрації прав, 
який проводив державну реєстрацію іпотеки, 
зберігає документи, що зазначені у пункті 22 
цього Порядку, до долучення їх державним реє-
стратором до відповідної реєстраційної справи.

65. У разі проведення державної реєстрації 
іпотеки державний реєстратор оформляє витяг 
з Державного реєстру прав у трьох примірни-
ках. Орган державної реєстрації прав не пізні-
ше наступного робочого дня з моменту прий-
няття державним реєстратором рішення про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень ви-
дає або надсилає рекомендованим листом з 
описом вкладення заявникові та іпотекодав-
цеві примірники витягу з Державного реєстру 
прав. Один примірник витягу з Державного ре-
єстру прав державний реєстратор долучає до 
реєстраційної справи.

Якщо іпотекодержателів або іпотекодавців 
кілька, державний реєстратор кожному з них 
оформляє примірник витягу з Державного ре-
єстру прав.

Державна реєстрація обтяжень речових 
прав на нерухоме майно

66. У разі проведення державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно за-
інтересованою особою є орган державної вла-
ди, орган місцевого самоврядування або їх по-
садові особи, якими встановлено обтяження ре-
чових прав на нерухоме майно, а також особа, 
в інтересах якої встановлено обтяження (обтя-
жувач).

67. Для проведення державної реєстрації об-
тяжень речових прав на нерухоме майно доку-
ментами, що підтверджують виникнення, пе-
рехід та припинення обтяжень таких речових 
прав, є:

1) рішення суду щодо обтяження речових 
прав на нерухоме майно, що набрало законної 
сили;

2) рішення органу досудового слідства щодо 
обтяження речових прав на нерухоме майно;

3) рішення державного виконавця щодо об-
тяження речових прав на нерухоме майно;

4) визначений законодавством документ, на 
якому нотаріусом вчинено напис про накладен-
ня заборони щодо відчуження нерухомого май-
на;

5) рішення органу місцевого самоврядування 
про віднесення об’єктів нерухомого майна до 
застарілого житлового фонду;

6) договір, укладений у порядку, встановле-
ному законом, яким встановлюється обтяження 
речових прав на нерухоме майно, чи його ду-
блікат;

7) закон, яким встановлено заборону корис-
тування та/або розпорядження нерухомим май-
ном;

8) інші акти відповідних органів державної 
влади та посадових осіб згідно із законом.

68. Для проведення державної реєстрації об-
тяжень речових прав на нерухоме майно заяв-
ник, крім документів, що зазначені у пункті 67 
цього Порядку, подає органові державної ре-
єстрації прав копії документів, що зазначені у 
пункті 9 цього Порядку.

У разі подання заяви про державну реєстра-
цію уповноваженою особою, яка діє від імені фі-
зичної особи, така особа, крім документів, що 
зазначені в абзаці першому цього пункту, по-
дає органові державної реєстрації прав копію 
документа, що посвідчує особу, яку вона пред-
ставляє, та копію реєстраційного номера облі-
кової картки платника податку такої фізичної 
особи.

У разі коли фізична особа через свої релігій-
ні або інші переконання відмовляється від прий-
няття реєстраційного номера облікової картки 
платника податку, офіційно повідомила про це 
відповідні органи державної влади та має від-
мітку в паспорті громадянина України, уповно-
важена особа подає органові державної ре-
єстрації прав копію документа, що посвідчує 
особу, яку вона представляє.

У разі подання заяви про державну реєстра-
цію уповноваженою особою, яка діє від імені 
юридичної особи, така особа, крім документів, 
що зазначені в абзаці першому цього пункту, 
подає органові державної реєстрації прав ви-
писку з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців щодо 
особи, яку вона представляє.

Положення абзацу четвертого цього пункту 
не застосовується щодо органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування.

69. Державна реєстрація обтяжень речових 
прав на нерухоме майно, право власності на 
яке не зареєстроване у Державному реєстрі 
прав, проводиться у спеціальному розділі за-
значеного Реєстру.

Під час проведення державної реєстрації пра-
ва власності на нерухоме майно, щодо якого у 
спеціальному розділі Державного реєстру прав 
містяться записи про обтяження речових прав, 
державний реєстратор переносить такі записи 
до розділу Державного реєстру прав, відкрито-
го на відповідний об’єкт нерухомого майна.

70. У разі проведення державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно не 
за місцем його розташування орган державної 
реєстрації прав, який проводив таку реєстрацію, 
передає документи, що зазначені у пункті 22 
цього Порядку, органові державної реєстрації 
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прав за місцем розташування такого нерухомо-
го майна у порядку, встановленому Мін’юстом, 
для долучення їх державним реєстратором до 
відповідної реєстраційної справи.

У разі коли державна реєстрація обтяжень 
речових прав на нерухоме майно проводить-
ся у спеціальному розділі Державного реєстру 
прав, орган державної реєстрації прав, який 
проводив державну реєстрацію обтяжень речо-
вих прав на нерухоме майно, зберігає докумен-
ти, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до 
долучення їх державним реєстратором до від-
повідної реєстраційної справи.

71. У разі проведення державної реєстра-
ції обтяжень речових прав на нерухоме май-
но державний реєстратор оформляє витяг з 
Державного реєстру прав у трьох примірниках. 
Орган державної реєстрації прав не пізніше на-
ступного робочого дня з моменту прийняття 
державним реєстратором рішення про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або 
надсилає рекомендованим листом з описом 
вкладення заявникові та власникові нерухомо-
го майна, речові права якого обтяжено (боржни-
кові), примірники витягу з Державного реєстру 
прав. Один примірник витягу з Державного ре-
єстру прав державний реєстратор долучає до 
реєстраційної справи.

У разі коли обтяження речового права на не-
рухоме майно стосується також іншого право-
набувача такого майна, відмінного від власни-
ка, орган державної реєстрації прав видає або 
надсилає рекомендованим листом з описом 
вкладення такому правонабувачеві примірник 
витягу з Державного реєстру прав.

Якщо обтяжувачів, боржників або інших пра-
вонабувачів, відмінних від власника, кілька, 
державний реєстратор оформляє для кожного 
з них примірник витягу з Державного реєстру 
прав.

Державна реєстрація права власності 
на об’єкт незавершеного будівництва

72. Державна реєстрація права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва проводить-
ся у порядку, встановленому для державної 
реє страції прав щодо нерухомого майна, право 
власності на яке заявлено вперше, з урахуван-
ням особливостей, визначених цим розділом.

Державна реєстрація права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва проводить-
ся за наявності державної реєстрації речового 
права на земельну ділянку, на якій розташова-
ний такий об’єкт, за заінтересованою особою.

73. У разі проведення державної реєстрації 
права власності на об’єкт незавершеного бу-
дівництва заінтересованою особою є особа, 
яка здійснює його будівництво.

74. Для проведення державної реєстрації 
права власності на об’єкт незавершеного бу-
дівництва заявник подає органові державної 
реєстрації прав:

1) документ, що посвідчує речове право на 
земельну ділянку, та завірену в установленому 
порядку копію примірника кадастрового плану 
земельної ділянки на паперовому носії;

2) документ, що відповідно до законодавства 
надає право на виконання будівельних робіт;

3) документи, що зазначені у пункті 28 цього 
Порядку.

75. Якщо відповідно до законодавства право 
на виконання будівельних робіт виникає з мо-
менту повідомлення уповноважених органів, 
заявник, крім документів, що зазначені у пунк-
ті 74 цього Порядку, подає органові державної 
реєстрації прав копію документа, що відповід-
но до законодавства підтверджує факт повідо-
млення.

76. Для проведення державної реєстрації 
права власності на об’єкт незавершеного бу-
дівництва заявник, крім документів, що зазна-
чені у пунктах 74 і 75 цього Порядку, подає ор-
ганові державної реєстрації прав документ, що 
зазначений у пункті 29 цього Порядку.

77. Під час проведення державної реєстра-
ції права власності на новостворений об’єкт 
нерухомого майна після завершення будівни-
цтва та у випадках, передбачених законодав-
ством, прийняття в експлуатацію об’єкта не-
завершеного будівництва, право власності на 
який зареєстровано відповідно до вимог цього 
Порядку, державний реєстратор не відкриває 
новий розділ Державного реєстру прав та ре-
єстраційну справу на такий об’єкт нерухомого 
майна.

Облік безхазяйного нерухомого майна

78. Для проведення обліку безхазяйного не-
рухомого майна орган місцевого самовряду-
вання подає органові державної реєстрації 
прав заяву про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна, форму та вимоги до запо-
внення якої встановлює Мін’юст.

79. Орган державної реєстрації прав прий-
має заяву про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі 
даних про реєстрацію заяв і запитів з автома-
тичним присвоєнням їй реєстраційного номера, 
фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна вважаєть-
ся дата та час її реєстрації у базі даних про ре-
єстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає упо-
вноваженій особі органу місцевого самовряду-
вання картку прийому заяви про взяття на облік 
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безхазяйного нерухомого майна, форму та ви-
моги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

80. Під час подання заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна уповнова-
жена особа органу місцевого самоврядування 
пред’являє органові державної реєстрації прав 
документ, що посвідчує її особу, документ, що 
підтверджує її повноваження, та подає їх копії.

81. Під час розгляду заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна державний 
реєстратор встановлює відсутність державної 
реєстрації права власності та інших речових 
прав на нерухоме майно, щодо якого подано 
зазначену заяву, а також відсутність державної 
реєстрації обтяжень речових прав на таке неру-
хоме майно у спеціальному розділі Державного 
реєстру прав.

У разі коли підставою для звернення орга-
ну місцевого самоврядування до органу дер-
жавної реєстрації прав із заявою про взяття на 
облік безхазяйного нерухомого майна є відмо-
ва власника нерухомого майна від свого пра-
ва власності, державний реєстратор встанов-
лює наявність державної реєстрації припинен-
ня права власності на нерухоме майно у зв’язку 
з відмовою від права власності.

82. Заява про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна може бути відкликана орга-
ном місцевого самоврядування у будь-який час 
до прийняття державним реєстратором рішення 
щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.

Відкликання заяви здійснюється шляхом по-
дання органом місцевого самоврядування до 
органу державної реєстрації прав заяви про 
відкликання заяви про взяття на облік безха-
зяйного нерухомого майна, форму та вимоги 
до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви 
про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна уповноважена особа органу місцевого 
самоврядування пред’являє органові держав-
ної реєстрації прав документи, що зазначені у 
пункті 80 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав підтвер-
джує прийняття заяви про відкликання заяви 
про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна шляхом її реєстрації в базі даних про ре-
єстрацію заяв і запитів з автоматичним присво-
єнням їй реєстраційного номера, фіксацією да-
ти та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає упо-
вноваженій особі органу місцевого самовряду-
вання картку прийому заяви про відкликання 
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухо-
мого майна, форму та вимоги до оформлення 
якої встановлює Мін’юст.

Заява про відкликання заяви про взяття на 
облік безхазяйного нерухомого майна розгля-

дається державним реєстратором не пізніше 
наступного робочого дня з моменту її прийнят-
тя органом державної реєстрації прав.

За результатом розгляду заяви про відкли-
кання заяви про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна державний реєстратор прий-
має рішення про залишення заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна без 
розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішен-
ня про відмову в задоволенні заяви про відкли-
кання заяви про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна, форму та вимоги до оформ-
лення якого встановлює Мін’юст.

Рішення про залишення заяви про взяття на 
облік безхазяйного нерухомого майна без роз-
гляду у зв’язку з її відкликанням або рішення 
про відмову в задоволенні заяви про відкликан-
ня заяви про взяття на облік безхазяйного не-
рухомого майна державний реєстратор оформ-
ляє за допомогою Державного реєстру прав у 
двох примірниках, один з яких долучає до об-
лікової справи.

Державний реєстратор приймає рішення про 
відмову в задоволенні заяви про відкликання 
заяви про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна виключно за наявності таких під-
став:

1) із заявою про відкликання заяви про взят-
тя на облік безхазяйного нерухомого майна 
звернулася неналежна особа;

2) за результатом розгляду заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна дер-
жавним реєстратором вже прийнято рішення 
про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна або рішення про відмову у взятті на об-
лік безхазяйного нерухомого майна;

3) заяву про взяття на облік безхазяйного не-
рухомого майна з відповідним реєстраційним 
номером орган місцевого самоврядування не 
подавав до такого органу державної реєстра-
ції прав.

Орган державної реєстрації прав не пізніше 
наступного робочого дня з моменту прийнят-
тя державним реєстратором рішення про зали-
шення заяви про взяття на облік безхазяйно-
го нерухомого майна без розгляду у зв’язку з її 
відкликанням або рішення про відмову в задо-
воленні заяви про відкликання заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна видає 
або надсилає рекомендованим листом з опи-
сом вкладення органові місцевого самовряду-
вання таке рішення.

У разі прийняття державним реєстратором 
рішення про залишення заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна без розгля-
ду у зв’язку з її відкликанням орган державної 
реєстрації прав видає або надсилає рекомен-
дованим листом з описом вкладення органові 
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місцевого самоврядування також подану ним 
заяву про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу міс-
цевого самоврядування особисто отримує рі-
шення про залишення заяви про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна без розгляду 
у зв’язку з її відкликанням або рішення про від-
мову в задоволенні заяви про відкликання зая-
ви про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна, вона пред’являє органові державної реє-
страції прав документи, що зазначені у пункті 81 
цього Порядку, та повертає органові державної 
реєстрації прав картку прийому заяви про від-
кликання заяви про взяття на облік безхазяйно-
го нерухомого майна з відміткою про отриман-
ня відповідного рішення, яка підписується нею із 
зазначенням дати та часу його отримання.

У разі коли уповноважена особа органу міс-
цевого самоврядування особисто отримує рі-
шення про залишення заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна без розгля-
ду у зв’язку з її відкликанням, вона повертає 
органові державної реєстрації прав також карт-
ку прийому заяви про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна з відміткою про отри-
мання нею заяви про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна, яка підписується нею із 
зазначенням дати та часу її отримання.

Державний реєстратор долучає до облікової 
справи заяву про відкликання заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна, а та-
кож інші документи, що видані, оформлені чи 
отримані ним під час розгляду заяви про від-
кликання заяви про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна.

83. За результатом розгляду заяви про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна дер-
жавний реєстратор приймає рішення про взят-
тя на облік безхазяйного нерухомого майна або 
рішення про відмову у взятті на облік безхазяй-
ного нерухомого майна, форму та вимоги до 
оформлення якого встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор оформляє за допо-
могою Державного реєстру прав рішення про 
взяття на облік безхазяйного нерухомого май-
на в одному примірнику, яке долучає до обліко-
вої справи.

84. На підставі прийнятого рішення про взят-
тя на облік безхазяйного нерухомого майна 
державний реєстратор вносить записи до спе-
ціального розділу Державного реєстру прав та 
відкриває облікову справу.

85. Датою та часом взяття на облік безха-
зяйного нерухомого майна вважається момент 
прийняття органом державної реєстрації прав 
заяви про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна.

86. Після внесення записів до спеціального 
розділу Державного реєстру прав державний 
реєстратор формує витяг з Державного реє-
стру прав та оформляє його у двох примірни-
ках, один з яких долучає до облікової справи.

87. Орган державної реєстрації прав не піз-
ніше наступного робочого дня з моменту прий-
няття державним реєстратором рішення про 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
видає або надсилає рекомендованим листом з 
описом вкладення органові місцевого самовря-
дування витяг з Державного реєстру прав од-
ним із способів, зазначених у заяві про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу міс-
цевого самоврядування особисто отримує ви-
тяг з Державного реєстру прав, така осо-
ба пред’являє органові державної реєстрації 
прав документи, що зазначені у пункті 80 цього 
Порядку. Після отримання витягу з Державного 
реєстру прав уповноважена особа органу міс-
цевого самоврядування повертає органові 
державної реєстрації прав картку прийому за-
яви про взяття на облік безхазяйного нерухо-
мого майна з відміткою про отримання витягу 
з Державного реєстру прав, яка підписується 
нею із зазначенням дати та часу його отриман-
ня.

88. Державний реєстратор приймає рішення 
про відмову у взятті на облік безхазяйного не-
рухомого майна виключно за наявності таких 
підстав:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку від-
повідно до закону;

2) нерухоме майно або більша його частина 
розміщені на території, державну реєстрацію 
прав на якій проводить інший орган державної 
реєстрації прав;

3) із заявою про взяття на облік безхазяйно-
го нерухомого майна звернулася неналежна 
особа;

4) у Державному реєстрі прав або його спе-
ціальному розділі, інших базах даних, які вико-
ристовує державний реєстратор, містяться за-
писи про державну реєстрацію права власності 
та інших речових прав на нерухоме майно, що-
до якого подано заяву про взяття на облік без-
хазяйного нерухомого майна, або записи про 
державну реєстрацію обтяжень речових прав 
на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи 
про припинення права власності на нерухоме 
майно у зв’язку з відмовою власника від права 
власності (у разі коли підставою для звернен-
ня органу місцевого самоврядування із заявою 
про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна є відмова власника нерухомого майна 
від свого права власності).
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Державний реєстратор оформляє за допо-
могою Державного реєстру прав рішення про 
відмову у взятті на облік безхазяйного нерухо-
мого майна у двох примірниках, один з яких до-
лучає до облікової справи.

89. Орган державної реєстрації прав не піз-
ніше наступного робочого дня з моменту прий-
няття державним реєстратором рішення про 
відмову у взятті на облік безхазяйного нерухо-
мого майна видає або надсилає рекомендова-
ним листом органові місцевого самоврядуван-
ня таке рішення.

У разі коли уповноважена особа органу місце-
вого самоврядування особисто отримує рішення 
про відмову у взятті на облік безхазяйного не-
рухомого майна, така особа пред’являє органові 
державної реєстрації прав документи, що зазна-
чені у пункті 80 цього Порядку. Після отриман-
ня рішення про відмову у взятті на облік безха-
зяйного нерухомого майна така особа повертає 
органові державної реєстрації прав картку при-
йому заяви про взяття на облік безхазяйного не-
рухомого майна з відміткою про отримання за-
значеного рішення, яка підписується нею із за-
значенням дати та часу його отримання.

90. Державний реєстратор долучає до облі-
кової справи заяву про взяття на облік безха-
зяйного нерухомого майна, а також інші доку-
менти, що видані, оформлені або отримані ним 
під час ведення обліку безхазяйного нерухомо-
го майна.

91. У разі коли до органу державної реєстра-
ції прав подано заяву про державну реєстрацію 
стосовно нерухомого майна, щодо якого дер-
жавний реєстратор розглядає заяву про взят-
тя на облік безхазяйного нерухомого майна або 
щодо якого державним реєстратором прийнято 
рішення про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна, орган державної реєстрації прав 
реєструє заяву про державну реєстрацію в базі 
даних про реєстрацію заяв і запитів, а держав-
ний реєстратор розглядає її у загальному по-
рядку.

Якщо за результатами розгляду заяви про 
державну реєстрацію державним реєстрато-
ром прийнято рішення про державну реєстра-
цію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке 
органом державної реєстрації прав узяте на об-
лік безхазяйного нерухомого майна, такий ор-
ган не пізніше наступного робочого дня з мо-
менту державної реєстрації прав та їх обтяжень 
в Державному реєстрі прав надсилає рекомен-
дованим листом органові місцевого самовря-
дування, за заявою якого взяте на облік безха-
зяйне нерухоме майно, письмове повідомлення 
про проведення органом державної реєстрації 
прав державної реєстрації прав на таке неру-
хоме майно.

Використання реєстраційних даних 
Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна, 

Державного реєстру іпотек та Державного 
реєстру обтяжень рухомого майна

92. Під час розгляду заяви про державну ре-
єстрацію, відповідно до якої державну реєстра-
цію права власності або іншого речового права 
на нерухоме майно у Державному реєстрі прав 
заявлено вперше, державний реєстратор ви-
користовує дані Реєстру прав власності на не-
рухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчу-
ження об’єктів нерухомого майна, Державного 
реєстру іпотек та Державного реєстру обтя-
жень рухомого майна.

93. Державний реєстратор встановлює на-
явність записів про державну реєстрацію пра-
ва власності або іншого речового права на не-
рухоме майно у Реєстрі прав власності на не-
рухоме майно з метою виявлення підстав для 
застосування частини другої статті 29 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

94. Державний реєстратор встановлює наяв-
ність (відсутність):

1) записів про обтяження речових прав 
на нерухоме майно в Єдиному реєстрі забо-
рон відчуження об’єктів нерухомого майна та 
Державному реєстрі іпотек;

2) запису про обтяження податковою за-
ставою речових прав на нерухоме майно у 
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, 
порядок доступу до якого встановлює Мін’юст.

У разі наявності записів про обтяження речо-
вих прав на нерухоме майно у зазначених ре-
єстрах державний реєстратор переносить від-
повідні записи до розділу Державного реєстру 
прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна. 
Орган державної реєстрації прав не пізніше на-
ступного робочого дня з моменту прийняття 
державним реєстратором рішення про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає ре-
комендованим листом органові або посадовій 
особі, якими встановлено обтяження речових 
прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої 
встановлено обтяження, письмове повідомлен-
ня про прийняте державним реєстратором рі-
шення про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень у Державному реєстрі прав та внесення 
ним відомостей про обтяження речових прав на 
таке нерухоме майно до зазначеного Реєстру.

Порядок перенесення державним реєстрато-
ром записів з Єдиного реєстру заборон відчу-
ження об’єктів нерухомого майна, Державного 
реєстру іпотек та Державного реєстру обтя-
жень рухомого майна до Державного реєстру 
прав встановлює Мін’юст.
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95. Під час розгляду заяви про взяття на об-
лік безхазяйного нерухомого майна державний 
реєстратор встановлює наявність (відсутність) 
будь-яких даних про нерухоме майно, щодо 
якого органові державної реєстрації прав пода-

но таку заяву, в Реєстрі прав власності на не-
рухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчу-
ження об’єктів нерухомого майна, Державному 
реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень 
рухомого майна.

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надан-
ня витягів з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (далі – Державний реєстр 
прав), перелік документів, необхідних для їх 
отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є 
учасниками зазначеної процедури.

У цьому Порядку терміни вживаються у зна-
ченні, наведеному в Законі України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та інших нормативно-
правових актах, прийнятих відповідно до зазна-
ченого Закону.

2. Витяги з Державного реєстру прав (далі – 
витяги) надаються державними реєстратора-
ми прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та 
структурних підрозділів територіальних органів 
Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повно-
важень Укрдержреєстру (далі – державні реє-
стратори), незалежно від місця розташування 
нерухомого майна, за винятком надання дер-
жавними реєстраторами витягів під час про-
ведення державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень (далі – держав-
на реєстрація прав), а також під час взяття на 
облік безхазяйного нерухомого майна.

3. Державний реєстратор формує витяг за 
допомогою Державного реєстру прав та оформ-
ляє його у двох примірниках, крім випадків, пе-
редбачених цим Порядком і Порядком держав-
ної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень.

Один примірник витягу державний реєстра-
тор долучає до реєстраційної або облікової 
справи, а другий примірник орган державної 
реєстрації надає заінтересованій особі осо-
бисто або уповноваженій нею особі (далі – за-
явник) відповідно до цього Порядку і Порядку 
державної реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень.

Державний реєстратор використовує бланки 
витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням 
опису бланка витягу, а також вимоги до його 
оформлення встановлює Мін’юст.

4. За надання витягу справляється плата у 
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

5. Витяг містить відомості про державну реє-
страцію права власності та інших речових прав 
на нерухоме майно, обтяження таких прав.

Витяг, що надається під час проведення дер-
жавної реєстрації прав, містить відомості про 
зареєстроване речове право на нерухоме май-
но або обтяження такого права.

Витяг, що надається під час взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна, містить відо-
мості про таке майно, взяте на облік.

6. Документи, що подаються для отриман-
ня витягу, повинні відповідати вимогам, вста-
новленим законом, цим Порядком та іншими 
нормативно-правовими актами.

7. Надання витягу або відмова в його наданні 
здійснюється у строк, що не перевищує двох ро-
бочих днів з моменту прийняття органом держав-
ної реєстрації прав заяви про надання витягу.

Надання витягу

8. Для отримання витягу заявник подає ор-
ганові державної реєстрації прав заяву про на-
дання витягу, форму та вимоги до заповнення 
якої встановлює Мін’юст.

Заінтересованою особою є власник (власни-
ки) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоєм-
ці), правонаступник (правонаступники) юридич-
ної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) 
встановлено обтяження (обтяжувач).

9. Орган державної реєстрації прав приймає 
заяву про надання витягу шляхом її реєстрації 
у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з ав-
томатичним присвоєнням їй реєстраційного но-
мера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703

ПОРЯДОК
надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
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Моментом прийняття зазначеної заяви вва-
жається дата та час її реєстрації у базі даних 
про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заяв-
никові картку прийому заяви про надання витя-
гу, форму та вимоги до оформлення якої вста-
новлює Мін’юст.

10. Під час подання заяви про надання ви-
тягу заявник пред’являє органові державної 
реєстрації прав документ, що посвідчує його
особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт 
громадянина України, посвідка на проживання 
особи, яка мешкає в Україні, національний, ди-
пломатичний чи службовий паспорт іноземця 
або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не до-
сягла 16-річного віку, є свідоцтво про наро-
дження.

У разі подання заяви про надання витягу упо-
вноваженою особою така особа пред’являє ор-
ганові державної реєстрації прав, крім доку-
мента, що зазначений в абзаці першому цьо-
го пункту, документ, що підтверджує її повно-
важення.

11. Заявник подає органові державної реє-
страції прав разом із заявою про надання витягу 
документ про внесення плати за надання витягу 
та копії документів, що зазначені в абзацах пер-
шому та четвертому пункту 10 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав не приймає 
таку заяву в разі відсутності документа про вне-
сення плати за надання витягу.

12. Під час розгляду заяви про надання витя-
гу державний реєстратор перевіряє наявність 
підстав для отримання заявником витягу.

13. За результатами розгляду заяви про на-
дання витягу державний реєстратор формує ви-
тяг або приймає рішення про відмову в надан-
ні витягу (далі – рішення про відмову). Форму 
та вимоги до оформлення рішення про відмову 
встановлює Мін’юст.

14. Орган державної реєстрації прав не піз-
ніше наступного робочого дня з моменту фор-
мування державним реєстратором витягу видає 
або надсилає рекомендованим листом з описом 
вкладення заявникові витяг в один із способів, 
що зазначений у заяві про надання витягу.

У разі коли заявник особисто отримує витяг, 
він пред’являє органові державної реєстрації 
прав документи, що зазначені в абзацах пер-
шому та четвертому пункту 10 цього Порядку. 
Після отримання витягу заявник повертає орга-
нові державної реєстрації прав картку прийому 
заяви про надання витягу з відміткою про його 
отримання, яка підписується ним із зазначен-
ням дати та часу отримання витягу.

15. Державний реєстратор долучає до ре-
єстраційної справи заяву про надання витягу, 
документ про внесення плати за його надання, 
а також інші документи, що видані, оформле-
ні або отримані ним під час розгляду зазначе-
ної заяви.

У разі надання витягу не за місцем розташу-
вання нерухомого майна орган державної реє-
страції прав, державний реєстратор якого на-
дав такий витяг, передає документи, що зазна-
чені в абзаці першому цього пункту, органові 
державної реєстрації прав за місцем розташу-
вання такого майна у порядку, встановленому 
Мін’юстом, для їх подальшого долучення дер-
жавним реєстратором до відповідної реєстра-
ційної справи.

16. Державний реєстратор приймає рішен-
ня про відмову виключно за наявності таких 
підстав:

1) із заявою про надання витягу звернулася 
неналежна особа;

2) у Державному реєстрі прав відсутні відо-
мості про зареєстровані речові права на неру-
хоме майно та їх обтяження.

Державний реєстратор оформляє за допомо-
гою Державного реєстру прав рішення про від-
мову у двох примірниках, один з яких долучає 
до облікової справи, а другий орган державної 
реєстрації прав видає заявникові відповідно до 
цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в на-
данні витягу з підстав відсутності у Державному 
реєстрі прав відомостей про зареєстровані ре-
чові права на нерухоме майно та їх обтяження 
державний реєстратор оформляє витяг в од-
ному примірнику, який долучає до облікової 
справи.

17. Орган державної реєстрації прав не піз-
ніше наступного робочого дня з моменту прий-
няття державним реєстратором рішення про 
відмову видає або надсилає рекомендованим 
листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішен-
ня про відмову, він пред’являє органові держав-
ної реєстрації прав документи, що зазначені в 
абзацах першому та четвертому пункту 10 цьо-
го Порядку. Після отримання рішення про від-
мову заявник повертає органові державної реє-
страції прав картку прийому заяви про надання 
витягу з відміткою про отримання рішення про 
відмову, яка підписується ним із зазначенням 
дати та часу отримання такого рішення.

Державний реєстратор долучає до облікової 
справи заяву про надання витягу, документ про 
внесення плати за його надання, а також інші 
документи, що видані, оформлені або отримані 
ним під час розгляду заяви.
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Використання реєстраційних даних 
Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна та 

Державного реєстру іпотек

18. Під час розгляду заяви про надання витя-
гу державний реєстратор у разі відсутності ві-
домостей у Державному реєстрі прав встанов-
лює наявність записів про державну реєстра-
цію права власності або іншого речового права 
на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на 
нерухоме майно. Якщо Реєстр прав власності 
на нерухоме майно містить записи про держав-
ну реєстрацію права власності або іншого речо-
вого права на нерухоме майно, державний ре-
єстратор рекомендує заявникові у рішенні про 
відмову у наданні витягу з підстав відсутності 
відомостей у Державному реєстрі прав зверну-
тися до органу державної реєстрації прав із за-
явою про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень у Державному реєстрі прав.

19. Під час розгляду заяви про надання витя-
гу особи (осіб), в інтересах якої (яких) встанов-
лено обтяження речових прав на нерухоме май-
но (обтяжувача), іпотекодержателя державний 
реєстратор у разі відсутності необхідних відо-
мостей у Державному реєстрі прав встановлює 
наявність записів про обтяження речових прав 
на нерухоме майно, які встановлені в інтересах 
такої (таких) особи (осіб) в Єдиному реєстрі за-
борон відчуження об’єктів нерухомого майна 
та/або наявність записів про обтяження неру-
хомого майна іпотекою в Державному реєстрі 
іпотек.

У разі наявності таких записів у Єдиному ре-
єстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна та/або Державному реєстрі іпотек дер-
жавний реєстратор рекомендує заявникові в 
рішенні про відмову з підстав відсутності відо-
мостей у Державному реєстрі прав звернутися 
до органу державної реєстрації прав із заявою 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у 
Державному реєстрі прав.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 29 вересня 2011 року № 1413/66/1215
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного 
майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 
України від 14.10.93 № 441/77/79
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2011 р. за № 1174/19912

3. Контроль за виконанням цього наказу 
покласти на заступника Голови Фонду дер-
жавного майна України, заступника Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України – ке-
рівника апарату, заступника Міністра фінан-
сів України відповідно до функціональних 
обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування*.

Голова Фонду державного 
майна України     О. РЯБЧЕНКО

Перший віце-прем’єр-міністр 
України – Міністр економічного розвитку 

і торгівлі України    А. КЛЮЄВ

Міністр фінансів України  
  Ф. ЯРОШЕНКО

З метою приведення нормативно-правового 
акта у відповідність із законодавством з питань 
приватизації та оцінки майна НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, 
наказ Фонду державного майна України, 
Міністерства економіки України, Міністерства 
фінансів України від 14.10.93 № 441/77/79 
«Про затвердження Положення про особли-
вості оцінки об’єктів приватизації у зв’язку з 
індексацією основних фондів», зареєстрова-
ний у Міністерстві юстиції України 19.11.93 за 
№ 171.

2. Директору Департаменту оціночної ді-
яльності Фонду державного майна України в 
установленому порядку забезпечити подан-
ня цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.
__________

* Опубліковано в  «Офіційному віснику України» від 28 
жовтня 2011 року № 81. – Прим. ред.
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З метою реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»* та керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»** Фонд дер-
жавного майна України затвердив розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію (наказ від 21.10.11 № 1520).

Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк документів,

 що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Розмір плати

Копіювання або друк копій документів формату А4 та 
меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та 
більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого фор-
мату, якщо в документах поряд з відкритою інформа-
цією міститься інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому 
числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється на дату копіювання та друку документів.

__________
* Державний інформаційний бюлетень про приватиза-

цію, 2011, № 4, с. 29 – 36.
** Там само, 2011, № 9, с. 32

Юридичний лікнеп

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів 

України:
1. У Земельному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, 
ст. 27):

1) частину першу статті 20 викласти в такій 
редакції:

«1. Віднесення земель до тієї чи іншої кате-
горії здійснюється на підставі рішень органів 
державної влади, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самовря-
дування відповідно до їх повноважень»;

2) пункт «а» статті 21 викласти в такій
 редакції:

«а) визнання недійсними рішень органів 
державної влади, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самовря-
дування про надання (передачу) земельних ді-
лянок громадянам та юридичним особам»;

3) у статті 118:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Громадянин, зацікавлений у привати-

зації земельної ділянки, яка перебуває у його 
користуванні, подає заяву до відповідної ра-
йонної, Київської чи Севастопольської міської 
державної адміністрації або сільської, селищ-
ної, міської ради за місцезнаходженням зе-
мельної ділянки. У разі якщо земельна ділян-
ка державної власності розташована за межа-
ми населених пунктів і не входить до складу 
певного району, заява подається до Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим»;

частину третю після слів «сільської, се-
лищної, міської ради або» доповнити слова-
ми «Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим»;

частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безо-

платно у власність земельної ділянки із земель 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення управління землями на території 
Автономної Республіки Крим
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державної або комунальної власності для ве-
дення фермерського господарства, ведення 
особистого селянського господарства, веден-
ня садівництва, будівництва та обслуговуван-
ня жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибної ділянки), індивідуально-
го дачного будівництва, будівництва індивіду-
альних гаражів у межах норм безоплатної при-
ватизації, подають клопотання до відповідної 
районної, Київської чи Севастопольської місь-
кої державної адміністрації або сільської, се-
лищної, міської ради за місцезнаходженням 
земельної ділянки. У клопотанні зазначають-
ся цільове призначення земельної ділянки та 
її орієнтовні розміри. До клопотання додають-
ся графічні матеріали, на яких зазначено ба-
жане місце розташування земельної ділянки, 
погодження землекористувача (у разі вилу-
чення земельної ділянки, що перебуває у ко-
ристуванні інших осіб) та висновки конкурсної 
комісії (у разі надання земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства). У ра-
зі якщо земельна ділянка державної власнос-
ті розташована за межами населених пунк-
тів і не входить до складу певного району, за-
ява подається до Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим»;

в абзаці першому частини сьомої слово 
«Районна» замінити словами «Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, районна»;

у частині дев’ятій слово «Районна» замінити 
словами «Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, районна»;

4) частину першу статті 119 після слів «орга-
ну державної влади» доповнити словами «Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим»;

5) у статті 122:
пункт «в» частини третьої після слів «(шкіл, 

закладів культури, лікарень, підприємств тор-
гівлі тощо)» доповнити словами «з урахуван-
ням вимог частини шостої цієї статті»;

частину шосту після слів «Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим» доповнити сло-
вами «на території Автономної Республіки 
Крим», слова «у межах міст республікансько-
го (Автономної Республіки Крим) значення» 
замінити словами «у межах сіл, селищ, міст», 
а після слів «цієї статті» доповнити словами 
«а також погоджує передачу таких земель у 
власність або у користування районними дер-
жавними адміністраціями на їх території для бу-
дівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуван-
ням жителів територіальної громади району 
(шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств 
торгівлі тощо)»;

6) частину першу статті 124 після слів «орга-
ну місцевого самоврядування» доповнити сло-

вами і цифрами «згідно з їх повноваженнями, 
визначеними статтею 122 цього Кодексу»;

7) частину першу статті 127 після слів «дер-
жавної влади» доповнити словами «Рада мі-
ністрів Автономної Республіки Крим», а після 
слів «до їх повноважень» – словами і цифрами 
«визначених статтею 122 цього Кодексу»;

8) у частині третій, абзаці першому частини 
восьмої та частині одинадцятій статті 128, аб-
заці сімнадцятому частини другої статті 134, 
частинах першій і п’ятій статті 136, частині тре-
тій статті 137 слова «орган державної влади» в 
усіх відмінках і числах замінити словами «орган 
державної влади, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим» у відповідному відмінку
і числі;

9) статтю 146 викласти в такій редакції:
«Стаття 146. Викуп земельних ділянок для 

суспільних потреб
Викуп земельних ділянок для суспільних по-

треб, які перебувають у власності фізичних та 
юридичних осіб, здійснюється у випадках та в 
порядку, встановлених законом»;

10) у статті 149:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Земельні ділянки, надані у постійне ко-

ристування із земель державної та комуналь-
ної власності, можуть вилучатися для сус-
пільних та інших потреб за рішенням органів 
державної влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самовря-
дування на підставі та в порядку, передбачених 
цим Кодексом»;

пункт «в» частини п’ятої після слів «(шкіл, лі-
карень, підприємств торгівлі, інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської продукції 
тощо)» доповнити словами «з урахуванням ви-
мог частини восьмої цієї статті»;

частину восьму після слів «Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим» доповнити сло-
вами «на території Автономної Республіки 
Крим», слова «в межах міст республікансько-
го (Автономної Республіки Крим) значення та 
за межами населених пунктів» замінити сло-
вами «у межах сіл, селищ, міст та за їх межа-
ми», а після слів «цієї статті» доповнити слова-
ми «а також погоджує вилучення таких земель 
районними державними адміністраціями на їх 
території для будівництва об’єктів, пов’язаних 
з обслуговуванням жителів територіальної гро-
мади району (шкіл, лікарень, підприємств тор-
гівлі, інфраструктури оптових ринків сільсько-
господарської продукції тощо)»;

11) у статті 151:
у назві і тексті слова «вилучення (викуп)» у 

всіх відмінках замінити словом «викуп» у відпо-
відному відмінку;
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у частині першій слова «у вилученні земель-
них ділянок, наданих у постійне користування 
із земель державної чи комунальної власності, 
для суспільних потреб та» і слово «землекорис-
тувачами» виключити;

у частині першій, абзаці першому частини 
восьмої, частинах дев’ятій та одинадцятій сло-
ва «орган державної влади» в усіх відмінках і 
числах замінити словами «орган державної 
влади, Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим» у відповідному відмінку і числі;

12) у пункті 12 розділу X «Перехідні поло-
ження»:

в абзаці першому слова «зазначених в абза-
ці третьому» замінити словами «зазначених в 
абзаці другому», а після слів «міські ради» до-
повнити словами «з урахуванням вимог абзацу 
третього цього пункту»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«До розмежування земель державної та ко-
мунальної власності Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим на території Автономної 
Республіки Крим здійснює розпорядження зем-
лями за межами населених пунктів відповід-
но до повноважень, визначених цим Кодексом. 
Надання та зміна цільового призначення зе-
мель водного фонду, історико-культурного, лі-
согосподарського, оздоровчого, рекреаційно-
го, природно-заповідного та іншого природоохо-
ронного призначення в межах населених пунк-

тів (крім земель, переданих у приватну власність 
та земель, зазначених в абзаці другому цього 
пункту) здійснюється за погодженням з Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим».

2. У Законі України «Про землеустрій» 
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., 
№ 36, ст. 282):

1) абзац другий статті 4 після слів «орга-
ни державної влади» доповнити словами 
«Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим»;

2) частину першу статті 26 після слів «органи 
державної влади» доповнити словами «Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим»;

3) статтю 35 доповнити частиною другою та-
кого змісту:

«У разі виявлення при проведенні інвентари-
зації земель державної та комунальної влас-
ності земель, не віднесених до тієї чи іншої ка-
тегорії, віднесення таких земель до відповід-
ної категорії здійснюється органами виконавчої 
влади або органами місцевого самоврядування 
на підставі відповідної документації із земле-
устрою, погодженої та затвердженої в установ-
леному законом порядку».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його 
опублікування*.

Президент України    В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
3 березня 2011 року
№ 3123-VI

____________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 27 квітня 

2011 р. № 76. – Прим. ред. 
** Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 5 жовтня 

2011 р. № 183. – Прим. ред.

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 18 Закону України «Про загаль-

ну середню освіту» (Відомості Верховної Ради 
України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити час-
тиною сьомою такого змісту:

«7. Забороняється перевіряти рівень знань 
під час зарахування дітей до загальноосвіт-
нього навчального закладу, крім гімназій, лі-

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про загальну 
середню освіту» щодо запобігання дискримінації 
при вступі до початкової школи

цеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-
інтернатів)».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його 

опублікування**.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний 

термін з дня набрання чинності цим Законом 
привести свої нормативно-правові акти у відпо-
відність із цим Законом.

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
6 вересня 2011 року
№ 3701-VI

2_N12-2011_ukr.indd   562_N12-2011_ukr.indd   56 15.11.2011   15:53:5415.11.2011   15:53:54



ПОКАЖЧИК

57

ПОКАЖЧИК
основних матеріалів, опублікованих у «Державному інформаційному 
бюлетені про приватизацію» в 2011 році

Закони України 
Закон України від 23 вересня 2010 р. № 2555-VI «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо ство-
рення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб» 
(витяг), № 1, с. 39

Закон України від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI «Про Кабінет 
Міністрів України», № 5, с. 35

Закон України від 8 жовтня 2010 р. № 2601-VI «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок» щодо створення умов для забезпечення належного обігу 
облігацій підприємств», № 1, с. 40

Закон України від 21 жовтня 2010 р. № 2626-VI «Про вне-
сення зміни до статті 11 Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності», № 1, с. 41

Закон України від 4 листопада 2010 р. № 2675-VI «Про 
внесення змін до статті 43 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 
№ 2, с. 12

Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2740-VI «Про вне-
сення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо 
прибережних захисних смуг», № 7, с. 37

Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прий-
няттям Податкового кодексу України» (витяг), № 2, с. 14

Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2808-VI «Про ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких законів України 
щодо запобігання та протидії корупції», № 3, с. 22

Закон України від 22 грудня 2010 р. № 2850-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо статут-
ного капіталу», № 3, с. 22

Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2856-VI «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України» (витяг), № 2, с. 15

Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI «Про 
Державний бюджет України на 2011 рік» (витяг), № 2, с. 14

Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2880-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо гаран-
тування прав концесіонерів», № 3, с. 23

Закон України від 11 січня 2011 р. № 2913-VI «Про внесен-
ня зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів 
права спільної сумісної власності подружжя», № 11, с. 58

Закон України від 11 січня 2011 р. № 2914-VI «Про вне-
сення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України», 
№ 4, с. 36

Закон України від 13 січня 2011 р. № 2924-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо поси-
лення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-
комунальному господарстві», № 11, с. 58

Закон України від 13 січня 2011 р. № 2938-VI «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про інформацію», № 4, с. 23

Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ 
до публічної інформації», № 4, с. 29 

Закон України від 14 січня 2011 р. № 2948-VI «Про заборо-
ну приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до 
статутних капіталів господарських товариств усіх форм влас-
ності пакета акцій, що належить державі у статутному капіта-

лі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія», 
№ 4, с. 36

Закон України від 3 лютого 2011 р. № 2978-VI «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулю-
вання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до 
державної таємниці», № 11, с. 59

Закон України від 3 лютого 2011 р. № 2994-VI «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 
вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств», 
№ 4, с. 37

Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI «Про регу-
лювання містобудівної діяльності» (витяг), № 6, с. 31

Закон України від 3 березня 2011 р. № 3123-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення управління землями на території Автономної 
Республіки Крим», № 12, с. 54

Закон України від 17 березня 2011 р. № 3165-VI «Про вне-
сення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 
№ 6, с. 32

Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI «Про цен-
тральні органи виконавчої влади», № 6, с. 33

Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3205-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до скасування свідоцтва про державну реєстрацію юри-
дичної особи та фізичної особи – підприємця» (витяг), 
№ 7, с. 38

Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI «Про засади 
запобігання і протидії корупції», № 9, с. 46

Закон України від 19 квітня 2011 р. № 3231-VI «Про вне-
сення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України», 
№ 7, с. 39

Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3269-VI «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних 
відносин», № 8, с. 58

Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3270-VI «Про внесен-
ня змін до статті 9 Закону України «Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки» щодо переважного права твор-
чих спілок на укладення договору оренди приміщень держав-
ної або комунальної власності», № 7, с. 39

Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3273-VI «Про вне-
сення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську ді-
яльність», № 7, с. 40

Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3274-VI «Про внесен-
ня зміни до статті 2 Закону України «Про приватизацію неве-
ликих державних підприємств (малу приватизацію)» щодо за-
борони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, 
книгарні та державні видавництва», № 7, с. 40

Закон України від 12 травня 2011 р. № 3322-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спіль-
ної діяльності», № 8, с. 61

Закон України від 12 травня 2011 р. № 3326-VI «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо кількості учасників 
товариства з обмеженою відповідальністю», № 8, с. 62

Закон України від 14 червня 2011 р. № 3491-VI «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2011 рік» (витяг), № 8, с. 62
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Закон України від 16 червня 2011 р. № 3524-VI «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо діяльності науко-
вих парків», № 9, с. 26

Закон України від 16 червня 2011 р. № 3531-VI «Про особли-
вості управління об’єктами державної власності в оборонно-
промисловому комплексі», № 9, с. 27

Закон України від 5 липня 2011 р. № 3563-VI «Про внесення 
змін до Закону України «Про перелік об’єктів права держав-
ної власності, що не підлягають приватизації» щодо скоро-
чення переліку підприємств, що не підлягають приватизації», 
№ 9, с. 30

Закон України від 8 липня 2011 р. № 3686-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення 
спільної діяльності», № 10, с. 62

Закон України від 8 липня 2011 р. № 3687-VI «Про осо-
бливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що перебувають у державній власності» (з комен-
тарем), № 10, с. 52

Закон України від 6 вересня 2011 р. № 3701-VI «Про вне-
сення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню 
освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до почат-
кової школи», № 12, с. 56

Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3713-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо від-
чуження майна суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки», № 12, с. 25

Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3716-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення правового регулювання забезпечення реаліза-
ції житлових прав мешканців гуртожитків» (з коментарем), 
№ 12, с. 26

Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3720-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо поси-
лення відповідальності посадових осіб органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування», № 12, с. 31

Укази та розпорядження Президента України
Указ Президента України від 10 грудня 2010 р. № 1118/2010 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації 
державного майна», № 2, с. 11

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547/2011 
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу 
до публічної інформації», № 7, с. 41

Указ Президента України від 5 жовтня 2011 р. № 964/2011 
«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції», № 12, с. 24

На виконання Указу Президента України 
Утворено Координаційний центр з упровадження економіч-

них реформ, № 4, с. 10
Форми запитів на отримання публічної інформації, 

№ 7, с. 61

Постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. 
№ 1010 «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду державного майна», № 1, с. 41

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
№ 999 «Про визначення критеріїв віднесення об’єктів держав-
ної власності до таких, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави», № 1, с. 42

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. 
№ 1242 «Про затвердження зразка повідомлення про нота-
ріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості», 
№ 3, с. 24

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. 
№ 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної 
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», 
№ 3, с. 24

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. 
№ 1 «Про затвердження базового нормативу відрахування 
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році 
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпо-
ративні права держави», № 2, с. 17

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. 
№ 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловод-
ства за зверненнями громадян в органах державної влади 
і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на під-
приємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації», № 4, с. 51

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 р. 
№ 56 «Про визнання такою, що втратила чинність, постано-
ви Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 783», 
№ 4, с. 51 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. 
№ 81 «Про затвердження Порядку надання приватним партне-
ром державному партнеру інформації про виконання догово-
ру, укладеного в рамках державно-приватного партнерства», 
№ 6, с. 41

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 
№ 232 «Про затвердження Методики виявлення ризиків, 
пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та 
визначення форми управління ними», № 6, с. 44

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 127 «Про затвердження переліку підприємств, які підляга-
ють приватизації відповідно до Закону України «Про особли-
вості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та 
операції з безоплатної передачі частки державного майна (ак-
цій) яких працівникам і прирівняним до них особам звільня-
ються від оподаткування», № 4, с. 51

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 138 «Про затвердження Порядку відрахування до держав-
ного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», № 5, с. 52

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 145 «Деякі питання безоплатної передачі основних засо-
бів», № 4, с. 53

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 162 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 грудня 2004 р. № 1734 і від 3 листопада 2010 р. 
№ 999», № 5, с. 53 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. 
№ 258 «Про затвердження Порядку використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з 
приватизації державного майна», № 5, с. 54

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 
2011 р. № 279 «Про затвердження Порядку надання державної 
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства», 
№ 5, с. 56

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2011 р. 
№ 443 «Про внесення змін до Переліку об’єктів права держав-
ної власності, які можуть надаватися в концесію», № 7, с. 42

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. 
№ 384 «Деякі питання організації здійснення державно-
приватного партнерства», № 6, с. 46

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. 
№ 390 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
актів Кабінету Міністрів України», № 6, с. 54

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. 
№ 434 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 р. № 1482», № 6, с. 54
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Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. 
№ 483 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», № 7, с. 43

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. 
№ 497 «Про передачу Фондові державного майна державних 
пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних під-
приємств», № 7, с. 45

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки 
ефективності здійснення органами виконавчої влади контро-
лю за виконанням завдань, визначених законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями 
Президента України та Кабінету Міністрів України», № 7, с. 47

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. 
№ 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витя-
гів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», 
№ 12, с. 33

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. 
№ 699 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2003 р. № 1839», № 9, с. 31

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. 
№ 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копію-
вання або друк документів, що надаються за запитом на ін-
формацію», № 9, с. 32

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. 
№ 754 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентари-
зації нерухомого майна, що використовується Чорноморським 
флотом Російської Федерації на території України», № 9, с. 33

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. 
№ 784 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 22 червня 2004 р. № 794 і від 11 травня 2011 р. 
№ 497», № 9, с. 34

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. 
№ 832 «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів орен-
ди», № 9, с. 35

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. 
№ 902 «Про утворення Комісії з питань проведення інвента-
ризації майна загальносоюзних громадських об’єднань (орга-
нізацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, 
володіння та/або користування за рішенням органів дер-
жавної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР», 
№ 10, с. 63

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. 
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
право оренди державного майна», № 11, с. 25

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 верес-
ня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації», 
№ 11, с. 30

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. 
№ 961 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р. 
№ 786», № 11, с. 32

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопа-
да 2010 р. № 2138-р «Про схвалення Концепції проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», № 2, с. 12

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 берез-
ня 2011 р. № 219-р «Питання організації підготовки проекту 
Державної програми економічного і соціального розвитку 
України на 2012 рік», № 7, с. 49

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 
2011 р. № 310-р «Про затвердження переліку енергогенерую-
чих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій 
яких підлягають продажу в 2011 році», № 6, с. 56

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2011 р. № 420-р «Про платну адміністративну послугу, яка на-
дається Фондом державного майна України», № 7, с. 56

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 
2011 р. № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з 
питань запобігання і протидії проявам корупції на держав-
ній службі та службі в органах місцевого самоврядування», 
№ 11, с. 54

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лип-
ня 2011 р. № 676-р «Про внесення зміни в додаток до роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. 
№ 310», № 11, с. 35

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
2011 р. № 902-р «Питання управління державним майном, що 
не увійшло до статутного капіталу публічного акціонерного 
товариства «Укртелеком», але перебуває на його балансі», 
№ 11, с. 35

Нормативні акти, затверджені постановами 
та розпорядженнями Кабінету Міністрів України

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію, № 9, с. 32

Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, 
№ 7, с. 43

Зміни, що вносяться до Методики оцінки об’єктів оренди, 
№ 9, с. 35

Зміни, що вносяться до Переліку об’єктів права державної 
власності, які можуть надаватися в концесію, № 7, с. 43

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України від 22 червня 2004 р. № 794 і від 11 травня 2011 р. 
№ 497, № 9, с. 34

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р. 
№ 786, № 11, с. 33

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 р. № 1482, № 6, с. 54

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2003 р. № 1839, № 9, с. 31

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2004 р. № 1734 і від 3 листопада 2010 р. № 999, 
№ 5, с. 53

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
з питань доступу до інформації, № 11, с. 30

Зміни, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 2008 р. № 367 та від 3 грудня 2008 р. 
№ 1517, № 6, с. 56

Зміни, що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794, № 7, с. 45

Концепція Державної програми економічного і соціального 
розвитку України на 2012 рік, № 7, с. 49

Концепція проекту Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про відновлення платоспромож ності борж-
ника або визнання його банкрутом», № 2, с. 12

Методика визначення мінімальної суми орендного платежу 
за нерухоме майно фізичних осіб, № 3, с. 25

Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-
приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми 
управління ними, № 6, с. 44

Методика проведення оцінки ефективності здій-
снення органами виконавчої влади контролю за вико-
нанням завдань, визначених законами України, поста-
новами Верховної Ради України, актами і доручення-
ми Президента України та Кабінету Міністрів України, 
№ 7, с. 47
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Перелік розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втра-
тили чинність, № 6, с. 57

Положення про Комісію з питань проведення інвентаризації 
майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння 
та/або користування за рішенням органів державної влади ко-
лишнього Союзу РСР та Української РСР, № 10, с. 64

Порядок використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного 
майна, № 5, с. 54

Порядок відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприєм-
ствами та їх об’єднаннями, № 5, с. 52

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, № 12, с.33

Порядок надання витягів з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, № 12, с.51

Порядок надання державної підтримки здійсненню 
державно-приватного партнерства, № 5, с. 57

Порядок надання приватним партнером державному парт-
неру інформації про виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства, № 6, с. 41

Порядок проведення аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства, № 6, с. 52

Порядок проведення інвентаризації нерухомого майна, 
що використовується Чорноморським флотом Російської 
Федерації на території України, № 9, с. 33

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного партнерства 
щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, 
які належать Автономній Республіці Крим, № 6, с. 47

Порядок проведення конкурсу на право оренди державно-
го майна, № 11, с. 25

Накази Фонду державного майна України 
Наказ Фонду державного майна України від 30 червня 

2010 р. № 906 «Щодо затвердження стандарту надання адмі-
ністративної послуги», № 2, с. 28

Наказ Фонду державного майна України від 30 червня 
2010 р. № 907 «Щодо затвердження стандарту надання адмі-
ністративної послуги», № 2, с. 29

Наказ Фонду державного майна України від 15 листопада 
2010 р. № 1676 «Про внесення змін до Положення про порядок 
роботи Екзаменаційної комісії» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 9 грудня 2010 р. за № 1232/18527), № 2, с. 27

Наказ Фонду державного майна України від 15 листопада 
2010 р. № 1677 «Про внесення зміни до Порядку реєстрації 
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів» 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р. 
за № 1233/18528), № 2, с. 27

Наказ Фонду державного майна України від 19 листопада 
2010 р. № 1707 «Щодо переліку документів, необхідних для 
проведення незалежної оцінки майна», № 1, с. 46

Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 
2010 р. № 1853 «Щодо укладення договору на проведення 
оцінки об’єкта аукціону», № 2, с. 30

Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 
2010 р. № 1854 «Про внесення Змін до Загальних вимог до 
навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх 
кваліфікації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
14 січня 2011 р. за № 51/18789), № 3, с. 26

Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 
2010 р. № 1855 «Про внесення змін до Положення про по-
рядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» (за-
реєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. за 
№ 52/18790), № 3, с. 26

Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 
2010 р. № 1856 «Про внесення змін до Положення про по-
рядок укладання угоди про співробітництво з професійної 
підготовки оцінювачів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 14 січня 2011 р. за № 53/18791), № 3, с. 28

Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 
2010 р. № 1857 «Про внесення змін до Положення про поря-
док анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. 
за № 54/18792), № 3, с. 28

Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня 
2010 р. № 1954 «Про порядок віднесення майна до такого, що 
включається до складу цілісного майнового комплексу дер-
жавного підприємства» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 24 січня 2011 р. за № 109/18847), № 4, с. 55

Наказ Фонду державного майна України від 24 січня 2011 р. 
№ 75 «Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт і по-
слуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону», 
№ 3, с. 29

Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого 
2011 р. № 139 «Про внесення змін до нормативно-правового 
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 
2011 р. за № 235/18973), № 5, с. 58

Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого 
2011 р. № 140 «Про визнання таким, що втратив чинність, 
нормативно-правового акта» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 24 лютого 2011 р. за № 227/18965), 
№ 5, с. 59

Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого 
2011 р. № 141 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25 лютого 2011 р. за № 234/18972), № 5, с. 61

Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого 
2011 р. № 239 «Про внесення змін до Положення про поря-
док проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонер-
них товариств» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
12 березня 2011 р. за № 312/19050), № 5, с. 61

Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого 
2011 р. № 240 «Про внесення змін до Положення про поря-
док підготовки та проведення відкритих торгів» (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 р. за 
№ 311/19049), № 5, с. 63

Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого 
2011 р. № 241 «Про визнання таким, що втратив чинність, 
нормативно-правового акта» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 19 травня 2011 р. за № 607/19345), № 8, с. 63

Наказ Фонду державного майна України від 1 березня 
2011 р. № 290 «Щодо внесення змін до наказу ФДМУ від 
24.02.06 № 342», № 5, с. 63

Наказ Фонду державного майна України від 14 березня 
2011 р. № 350 «Про внесення змін до типових актів перевір-
ки виконання умов договорів купівлі-продажу» (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2011 р. за 
№ 421/19159), № 6, с. 57

Наказ Фонду державного майна України від 17 березня 
2011 р. № 371 «Про внесення змін до Положення про порядок 
погодження планів санації та мирових угод» (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 4 квітня 2011 р. за № 448/19186), 
№ 6, с. 58

Наказ Фонду державного майна України від 21 березня 
2011 р. № 393 «Про внесення змін до нормативно-правових 
актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 
2011 р. за № 455/19193), № 6, с. 58

Наказ Фонду державного майна України від 25 березня 
2011 р. № 434 «Про внесення змін до Порядку захисту закрі-
плення пакетів акцій у державній власності» (зареєстровано в 
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Міністерстві юстиції України 8 квітня 2011 р. за № 466/19204), 
№ 6, с. 59

Наказ Фонду державного майна України від 1 квітня 2011 р. 
№ 502 «Про затвердження Порядку погодження Фондом дер-
жавного майна України, його регіональними відділеннями та 
представництвами розміру плати за оренду державного май-
на» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 
2011 р. за № 714/19452), № 9, с. 37

Наказ Фонду державного майна України від 6 квітня 2011 р. 
№ 519 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Фонду державного майна України від 13.02.97 № 165» (заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2011 р. за 
№ 519/19257), № 7, с. 56

Наказ Фонду державного майна України від 12 травня 
2011 р. № 708 «Про затвердження Стандарту адміністративної 
послуги з оформлення права власності на нерухоме майно, яке 
передається творчим спілкам» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 31 травня 2011 р. за № 644/19382), № 9, с. 40

Наказ Фонду державного майна України від 1 червня 
2011 р. № 822 «Про внесення змін до нормативно-правового 
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 
2011 р. за № 745/19483), № 9, с. 43

Наказ Фонду державного майна України від 2 червня 
2011 р. № 823 «Про внесення змін до нормативно-правового 
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 
2011 р. за № 746/19484), № 9, с. 43

Наказ Фонду державного майна України від 3 червня 
2011 р. № 830 «Про внесення зміни до нормативно-правового 
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 
2011 р. за № 747/19485), № 9, с. 44

Наказ Фонду державного майна України від 14 червня 
2011 р. № 890 «Про внесення змін до Положення про порядок 
погодження планів санації та мирових угод» (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 1 липня 2011 р. за № 797/19535), 
№ 9, с. 44

Наказ Фонду державного майна України від 21 червня 
2011 р. № 932 «Про внесення змін до наказу Фонду держав-
ного майна України від 03.03.2000 № 433» (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 7 липня 2011 р. за № 824/19562), 
№ 9, с. 45

Наказ Фонду державного майна України від 13 липня 
2011 р. № 1060 «Щодо внесення змін до наказу ФДМУ від 
21.02.06 № 342», № 9, с. 56

Наказ Фонду державного майна України від 18 липня 2011 
року № 1074 «Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт 
і послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціо-
ну», № 10, с. 47

Наказ Фонду державного майна України від 18 липня 
2011 р. № 1083 «Про внесення змін до Положення про по-
рядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» (за-
реєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2011 р. за 
№ 918/19656), № 9, с. 57

Наказ Фонду державного майна України від 18 серпня 
2011 р. № 1228 «Про внесення змін до Переліку документів, 
які подаються орендарем орендодавцеві для укладення дого-
вору оренди майна, що належить до державної власності» (за-
реєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2011 р. 
за № 1055/19793), № 11, с. 35

Наказ Фонду державного майна України від 18 серпня 
2011 р. № 1229 «Про затвердження Стандарту адміністра-
тивної послуги з надання інформації (відомостей або витя-
гу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності» (зареє-
стровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2011 р. за 
№ 1066/19804), № 11, с. 40

Наказ Фонду державного майна України від 29 серп-
ня 2011 р. № 1270 «Про затвердження Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (зареєстро-

вано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за 
№ 1096/19834), № 11, с. 42

Наказ Фонду державного майна України від 29 серпня 
2011 р. № 1271 «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Фонду державного майна України від 13.10.2004 
№ 2149» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 ве-
ресня 2011 р. за № 1083/19821), № 11, с. 51

Нормативні документи, затверджені наказами Фонду 
державного майна України

Зміни до Загальних вимог до навчальних програм навчан-
ня оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, № 3, с. 26

Перелік документів, які подаються орендарем орендодав-
цеві для укладення договору оренди майна, що належить до 
державної власності, № 11, с. 35

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, № 11, с. 43

Положення про порядок віднесення майна до такого, що 
включається до складу цілісного майнового комплексу дер-
жавного підприємства, № 4, с. 55

Порядок погодження Фондом державного майна України, 
його регіональними відділеннями та представництвами роз-
міру плати за оренду державного майна, № 9, с. 38

Стандарт адміністративної послуги з надання інформації 
(відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності, № 11, с. 40

Стандарт адміністративної послуги з оформлення права 
власності на нерухоме майно, яке передається творчим спіл-
кам, № 9, с. 40

Стандарт надання Фондом державного майна України ад-
міністративної послуги з видачі сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, № 2, с. 28

Стандарт надання Фондом державного майна України ад-
міністративної послуги щодо ведення Державного реєстру 
суб’єктів оціночної діяльності, № 2, с. 29

Інструктивні листи Фонду державного майна України
Інструктивний лист ФДМУ від 11.04.11 № 10-36-4969 

«Щодо внесення доповнень до Інструктивного листа Фонду 
державного майна України від 16.03.2011 № 10-36-3540», 
№ 6, с. 59

Лист ФДМУ від 30.05.11 № 10-36-7450 «Щодо надання 
роз’яснень стосовно внесення змін до Національного стандар-
ту ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» 
(КВЕД)», № 7, с. 57

Лист ФДМУ від 29.09.11 № 10-23-13245 «Щодо подаль-
шого відчуження та передачі в заставу об’єктів, обтяжених 
зобов’язаннями їх власників перед державою», № 11, с. 20

Накази Фонду державного майна України, затверджені 
спільно з іншими міністерствами та відомствами
Наказ Державного комітету статистики України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, 
Фонду державного майна України від 24 вересня 2010 р. 
№ 396/1204/1084/1389 «Про визнання таким, що втратив чин-
ність, наказу Міністерства статистики України, Міністерства 
економіки України, Міністерства фінансів України, Фонду дер-
жавного майна України від 23.05.96 № 148/64/103/563» (заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2010 р. за 
№ 902/18197), № 1, с. 43

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фі-
нансів України, Міністерства економіки України від 1 квітня 
2011 р. № 501/461/305 «Про визнання таким, що втратив чин-
ність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства 
фінансів України та Міністерства економіки України від 
04.05.2000 № 935/95/31» (зареєстровано в Міністерстві юсти-
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Інформація щодо реформування відносин власності в 
Україні за І півріччя 2011 року, № 9, с. 8

Інформація щодо реформування відносин власності в 
Україні за 9 міс. 2011 року, № 12, с. 7

Керівний склад регіональних відділень Фонду державного 
майна України, № 11, с. 61

На засіданні колегії Фонду державного майна України, 
№ 1, с. 2; № 4, с. 4; № 6, с. 4; № 7, с. 2; № 10, с. 2

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, 
законів України «Про державну службу» та «Про засади запо-
бігання та протидії корупції», № 11, с. 55

Перелік юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у першо-
му півріччі 2011 року угоду з Фондом державного майна України 
про виконання послуг під час приватизації об’єктів, № 9, с. 25

Підсумки діяльності Державної акціонерної компа-
нії «Націо наль на мережа аукціонних центрів», № 3, с. 21; 
№ 6, с. 30; № 11, с. 23
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Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна, 
№ 1, с. 37

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в лис-
топаді 2010 року договір з Фондом державного майна України 
про організацію продажу майна, що перебуває в державній 
власності, № 1, с. 38

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в 
грудні 2010 року договір з Фондом державного майна України 
про організацію продажу майна, що перебуває в державній 
власності, № 2, с. 10

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в січ-
ні – лютому 2011 року договір з Фондом державного майна 
України про організацію продажу майна, що перебуває в дер-
жавній власності, № 4, с. 22

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в бе-
резні 2011 року договір з Фондом державного майна України 
про організацію продажу майна, що перебуває в державній 
власності, № 5, с. 34

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в бе-
резні – квітні 2011 року договір з Фондом державного майна 
України про організацію продажу майна, що перебуває в дер-
жавній власності, № 6, с. 29

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в трав-
ні 2011 року договір з Фондом державного майна України про 
організацію продажу майна, що перебуває в державній влас-
ності, № 7, с. 36

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у 
червні – липні 2011 року договір з Фондом державного майна 
України про організацію продажу майна, що перебуває в дер-
жавній власності, № 9, с. 23

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в 
серпні 2011 року договір з Фондом державного майна України 
про організацію продажу майна, що перебуває в державній 
власності, № 10, с. 51

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у 
серпні – вересні 2011 року договір з Фондом державного май-
на України про організацію продажу майна, що перебуває в 
державній власності, № 11, с. 22

Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у жов-
тні 2011 року договір з Фондом державного майна України 
про організацію продажу майна, що перебуває в державній 
власності, № 12, с. 23

Результати виконання умов договору купівлі-продажу па-
кета акцій ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками ді-
яльності в 2010 році, № 5, с. 4

Результати діяльності Регіонального відділення ФДМУ по 
Хмельницькій області за 2010 рік, № 3, с. 20

Результати контролю за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом 
2010 року, № 3, с. 4

Результати контролю за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом 
І кварталу 2011 року, № 6, с. 9 

Результати контролю за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом 
ІІ кварталу 2011 року, № 9, с. 4

Результати контролю за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом 
III кварталу 2011 року, № 12, с. 3

Результати управління корпоративними правами держави 
в господарських товариствах за 9 місяців 2010 року, 
№ 1, с. 14

Результати управління корпоративними правами держави 
в господарських товариствах за 2010 рік, № 6, с. 5

Результати управління корпоративними правами держави в 
господарських товариствах за I квартал 2011 року, № 7, с. 15

Результати управління корпоративними правами дер-
жави в господарських товариствах за І півріччя 2011 року, 
№ 10, с. 17

Приватизаційний формат – 2011
Приватизація як один з інструментів сприяння відновлен-

ню економічного зростання держави, № 1, с. 3
Підсумки, завдання, перспективи, № 2, с. 3
Приватизація в Україні: сучасні виклики, нові пріоритети, 

№ 5, с. 3
Фонд державного майна України перевиконав річний план 

уже в I півріччі 2011 року, № 6, с. 3
Приватизацію об’єктів енергетики розпочато, № 9, с. 3
ФДМУ перевиконав річні плани з надходження коштів до 

державного бюджету, № 12, с. 2

Територія позитиву
Сьогодення Вінниччини у світлі економічних реформ, при-

ватизації та інвестиційного клімату, № 1, с. 26
Інвестиційний клімат Черкащини: тенденції до потепління, 

№ 3, с. 11
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», № 8, с. 32
ПАТ «Укртелеком», № 8, с. 33
ВАТ «Турбоатом», № 8, с. 34
ПАТ «Сумихімпром», № 8, с. 36
ПАТ «Завод «Маяк», № 8, с. 37
ПАТ «Інгул», № 8, с. 38
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», № 8, с. 39

Після приватизації
Сучасне підприємство на місці довгобудів (ЗАТ «Українська 

панчішна компанія»), № 12, с. 20
ВАТ «Рівнесільмаш» – виробник української сільгосптех-

ніки, № 8, с. 49
Лікувально-оздоровчий комплекс «Чорноморець»: хто хо-

че працювати – шукає можливості, № 11, с. 18
Найкращий джинсовий бренд – вітчизняний, № 1, с. 21
Нове житло для чернівчан, № 4, с. 20
Нові види вогнетривів уперше в світі розроблено в ПАТ 

«УкрНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного», № 8, с. 51
ПАТ «Кіровоградавтотранс»: маршрутом стабільності, 

№ 10, с. 34
ПрАТ «ТК Стиль»: потенціал молодого підприємства, 

№ 8, с. 54

Вивчаємо попит на об’єкти приватизації
Дніпропетровська область, № 9, с. 17
Закарпатська область, № 9, с. 19, 20
Запорізька область, № 7, с. 34
Львівська область, № 9, с. 21
Миколаївська область № 5, с. 32
Полтавська область, № 10, с. 30
Рівненcька область, № 4, с. 21
Херсонська область, № 12, с. 22
Черкаська область, № 6, с. 27, 28

Відкритий об’єктив
Кінотеатр «Тиса» – окраса древнього Хуста, № 7, с. 24
Фоторепортаж з урочистого засідання, присвяченого 20-

річчю утворення ФДМУ, № 11, с. 4

Бюлетень-дайджест
Оптимізація персональної діяльності, № 4, с. 62; № 6, с. 62

На допомогу менеджеру
Самооцінка вольових якостей (тест «Мотивація до досяг-

нення мети – до успіху»), № 11, с. 60
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