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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

Змін до законодавства внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії 

рейдерству» від 12 травня 2022 року № 2255-IX, які набрали чинності 26 липня 2022 року  

 

Зміст положення (норми) акта законодавства до 26 липня 2022 

року 

Зміст відповідного положення (норми) акта законодавства з 

урахування змін внесених Законом 2255-ІХ, які набрали 

чинності 26 липня 2022 року 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

3) заявник: 

… 

орган державної влади, його посадова особа, якими 

встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах 

якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або 

уповноважені ними особи - у разі подання документів для 

проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення 

обтяження речових прав; 

… 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

3) заявник: 

… 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові особи, якими встановлено, змінено або припинено 

обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або 

припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання 

документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або 

припинення обтяження речових прав; 

… 

Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства 

юстиції України 

1. Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах 

території, на якій вони здійснюють свою діяльність: 

… 

4) організовують роботу з підготовки та підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів 

державної реєстрації прав; 

5) приймають рішення про тимчасове блокування доступу 

державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної 

реєстрації прав до Державного реєстру прав у випадках, 

передбачених цим Законом; 

… 

Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства 

юстиції України 

1. Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах 

території, на якій вони здійснюють свою діяльність: 

… 

4) організовують роботу з підготовки та підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів; 

 

5) приймають рішення про тимчасове блокування доступу 

державних реєстраторів, до Державного реєстру прав у випадках, 

передбачених цим Законом; 

… 

Стаття 10. Державний реєстратор 

3. Державний реєстратор: 

… 

Стаття 10. Державний реєстратор 

3. Державний реєстратор: 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в 

установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а 

також під час проведення державної реєстрації прав, які 

набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством 

порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, 

підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства 

проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію 

(довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії 

документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності 

доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, 

необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі 

відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, 

доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо 

відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли 

державна реєстрація прав, похідних від права власності, 

здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії та такі 

документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії. 

Відсутній. 

 

 

 

 

 

 

… 

Відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня. 

 

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в 

установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а 

також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються 

з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 

січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, 

установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили 

оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені 

в установленому законодавством порядку копії документів тощо), 

необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до 

відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для 

проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності 

необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до 

яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні 

документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна 

реєстрація прав, здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії 

та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії. 

 

Органи державної влади, підприємства, установи та 

організації зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня 

отримання відповідного запиту державного реєстратора 

безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за 

можливості) в електронній формі. Особи, винні у порушенні 

строку надання інформації на запит державного реєстратора, 

несуть адміністративну відповідальність. 

… 

4. Державний реєстратор у разі виявлення ним факту 

використання його ідентифікаторів доступу до Державного 

реєстру прав іншими особами зобов’язаний невідкладно, але не 

пізніше наступного робочого дня, повідомити Міністерство 

юстиції України про такий факт та про усі відомі йому рішення 

(дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (виконані) з 

неправомірним використанням таких ідентифікаторів. 

Розгляд такого повідомлення здійснюється Міністерством 

юстиції України у порядку, передбаченому статтею 37 цього 

Закону. 

5. Робоче місце державного реєстратора, що перебуває у 

трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації прав, 
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… 

 

може бути розташовано виключно в населеному пункті за 

місцезнаходженням відповідного суб’єкта та/або центру надання 

адміністративних послуг, утвореного таким суб’єктом 

… 

 

Стаття 13. Структура Державного реєстру прав 

… 

2. На кожний об’єкт нерухомого майна під час проведення 

державної реєстрації права власності на нього вперше у Державному 

реєстрі прав відкривається новий розділ та формується реєстраційна 

справа, присвоюється реєстраційний номер об’єкту нерухомого 

майна. 

 

 

 

 

 

 

… 

Стаття 13. Структура Державного реєстру прав 

… 

2. На кожний об’єкт нерухомого майна під час проведення 

державної реєстрації права власності на нього вперше у Державному 

реєстрі прав відкривається новий розділ та формується реєстраційна 

справа, присвоюється реєстраційний номер об’єкту нерухомого 

майна. Розділ Державного реєстру прав щодо земельної ділянки 

відкривається виключно за наявності відомостей про таку 

ділянку у Державному земельному кадастрі, а щодо 

новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на 

земельній ділянці, - за наявності в Єдиній державній 

електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий 

об’єкт. 

… 

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав 

… 

3. У випадках, передбачених законодавством України, 

державна реєстрація прав проводиться після технічної 

інвентаризації об’єкта нерухомого майна, речові права на який 

підлягають державній реєстрації. 

4. Державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться 

виключно за наявності в Державному земельному кадастрі 

відомостей про зареєстровану земельну ділянку. 

 

 

 

 

Для проведення державної реєстрації права власності та інших 

речових прав на земельні ділянки, що здійснюється з відкриттям 

розділу в Державному реєстрі прав, державний реєстратор 

обов’язково використовує відомості з Державного земельного 

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав 

… 

Виключено. 

 

 

 

4. Державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться 

виключно за наявності в Державному земельному кадастрі 

відомостей про зареєстровану земельну ділянку а щодо 

новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на 

земельній ділянці, - виключно за наявності в Єдиній державній 

електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий 

об’єкт. 
Для проведення державної реєстрації права власності та інших 

речових прав на земельні ділянки, що здійснюється з відкриттям 

розділу в Державному реєстрі прав, державний реєстратор 

обов’язково використовує відомості з Державного земельного 



4 

 

кадастру про наявність/відсутність зареєстрованих речових прав 

щодо відповідної земельної ділянки до 1 січня 2013 року. 

… 

9. Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо 

кожного об’єкта нерухомого майна. 

У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю, 

споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним 

набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на 

такі об’єкти незалежно від кількості документів, що посвідчують 

право власності на зазначене майно. 

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо право 

власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт 

незавершеного будівництва та земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, реєструється за тим набувачем або набувачами. 

Одна заява про державну реєстрацію права власності може 

подаватися співвласниками у разі одночасного набуття права 

спільної сумісної або спільної часткової власності на об’єкт 

нерухомого майна. 

У разі якщо на житловий будинок, будівлю, споруду або 

об’єкт незавершеного будівництва, або земельну ділянку, на 

якій вони розташовані, не відкрито розділ у Державному реєстрі 

прав, для проведення державної реєстрації права власності 

подаються дві заяви. 

Під час проведення державної реєстрації права власності на 

будівлю або споруду набутого внаслідок переходу такого права до 

нового власника, який є оператором системи розподілу відповідно 

до закону, одночасно проводиться державна реєстрація припинення 

права користування земельною ділянкою попереднього власника 

будівлі або споруди, на якій вони розташовані, якщо сторонами 

договору, на підставі якого оператор системи розподілу набуває 

право власності на будівлю або споруду, не встановлено інше. 

Державна реєстрація припинення права користування земельною 

ділянкою проводиться без подання відповідної заяви одночасно з 

державною реєстрацією переходу права власності на відповідну 

будівлю або споруду. У разі якщо умовами договору встановлено 

інше, з підстав, що на такій земельній ділянці 

кадастру про наявність/відсутність зареєстрованих речових прав 

щодо відповідної земельної ділянки до 1 січня 2013 року. 

… 

9. Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо 

кожного об’єкта нерухомого майна. 

У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю, 

споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним 

набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на 

такі об’єкти незалежно від кількості документів, що посвідчують 

право власності на зазначене майно. 

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо право 

власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт 

незавершеного будівництва та земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, реєструється за тим набувачем або набувачами. 

Одна заява про державну реєстрацію права власності може 

подаватися співвласниками у разі одночасного набуття права 

спільної сумісної або спільної часткової власності на об’єкт 

нерухомого майна. 

Виключено. 

 

 

 

 

Під час проведення державної реєстрації права власності на 

будівлю або споруду набутого внаслідок переходу такого права до 

нового власника, який є оператором системи розподілу відповідно 

до закону, одночасно проводиться державна реєстрація припинення 

права користування земельною ділянкою попереднього власника 

будівлі або споруди, на якій вони розташовані, якщо сторонами 

договору, на підставі якого оператор системи розподілу набуває 

право власності на будівлю або споруду, не встановлено інше. 

Державна реєстрація припинення права користування земельною 

ділянкою проводиться без подання відповідної заяви одночасно з 

державною реєстрацією переходу права власності на відповідну 

будівлю або споруду. У разі якщо умовами договору встановлено 

інше, з підстав, що на такій земельній ділянці 
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розташовано/здійснюється будівництво іншого об’єкта нерухомого 

майна попереднього власника, державна реєстрація припинення 

права користування земельною ділянкою, на якій розташована 

будівля або споруда, права на які переходять до оператора системи 

розподілу, проводиться після виділення оператору системи 

розподілу частини земельної ділянки під такою будівлею або 

спорудою з урахуванням охоронної зони в окрему земельну ділянку 

та присвоєння їй окремого кадастрового номера. У такому разі згода 

попереднього землекористувача на перехід права користування на 

частину земельної ділянки під будівлею або спорудою з 

урахуванням охоронної зони до оператора систем розподілу не 

вимагається. 

… 

розташовано/здійснюється будівництво іншого об’єкта нерухомого 

майна попереднього власника, державна реєстрація припинення 

права користування земельною ділянкою, на якій розташована 

будівля або споруда, права на які переходять до оператора системи 

розподілу, проводиться після виділення оператору системи 

розподілу частини земельної ділянки під такою будівлею або 

спорудою з урахуванням охоронної зони в окрему земельну ділянку 

та присвоєння їй окремого кадастрового номера. У такому разі згода 

попереднього землекористувача на перехід права користування на 

частину земельної ділянки під будівлею або спорудою з 

урахуванням охоронної зони до оператора систем розподілу не 

вимагається. 

… 

Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання 

інформації з Державного реєстру прав 

1. Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної 

заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, передбачених цією 

статтею. 

2. Державна реєстрація права власності та інших речових прав 

проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня 

реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім 

випадку, передбаченого статтею 31-

2 цього Закону. 

Надання інформації з Державного реєстру прав у електронній 

формі здійснюється в режимі реального часу. 

… 

Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання 

інформації з Державного реєстру прав 

1. Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної 

заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, передбачених цією 

статтею та статтею 312 цього Закону. 

2. Державна реєстрація права власності та інших речових прав 

проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня 

реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. 

 

Надання інформації з Державного реєстру прав у електронній 

формі здійснюється в режимі реального часу. 

… 

Стаття 20. Подання документів за заявами у сфері державної 

реєстрації прав 

1. Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали 

документів, необхідних для проведення таких дій, подаються 

заявником у паперовій або електронній формі у випадках, 

передбачених законодавством. 

У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення 

реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у 

справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що 

їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими 

органами відповідно до законодавства. 

Стаття 20. Подання документів за заявами у сфері державної 

реєстрації прав 

1. Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали 

документів, необхідних для проведення таких дій, подаються 

заявником у паперовій або електронній формі у випадках, 

передбачених законодавством. 

У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення 

реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у 

справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що 

їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими 

органами відповідно до законодавства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n764
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Заява на проведення реєстраційних дій у паперовій формі 

подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення 

особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина 

України або за іншим документом, що посвідчує особу, 

передбаченим Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

Особа іноземця або особи без громадянства встановлюється за 

національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця 

або іншим документом, що посвідчує особу іноземця або особи без 

громадянства. 

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі 

подається за умови підписання її заявником з використанням засобів 

електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. 

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державним 

реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на 

підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені 

іншої особи. 

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 

підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, 

що підтверджує повноваження законного представника особи, 

нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 

юридичної особи. 

 

 

 

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до 

законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного 

реєстру довіреностей. 

Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій 

державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення 

Державного реєстру прав невідкладно повідомляє власника об’єкта 

нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також відповідного 

користувача, обтяжувача. 

Заява на проведення реєстраційних дій у паперовій формі 

подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення 

особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина 

України або за іншим документом, що посвідчує особу, 

передбаченим Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

Особа іноземця або особи без громадянства встановлюється за 

національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця 

або іншим документом, що посвідчує особу іноземця або особи без 

громадянства. 

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі 

подається за умови підписання її заявником з використанням засобів 

електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. 

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державним 

реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на 

підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені 

іншої особи. 

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 

підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, 

що підтверджує повноваження законного представника особи, 

нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 

реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного 

органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, видана 

відповідно до законодавства іноземної держави або відомості з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена 

діяти від імені юридичної особи. 

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до 

законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного 

реєстру довіреностей. 

Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій 

державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення 

Державного реєстру прав невідкладно повідомляє власника об’єкта 

нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також відповідного 

користувача, обтяжувача. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав та 

повідомлення власника об’єкта нерухомого майна, а також 

відповідного користувача, обтяжувача про подані заяви 

визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 

Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав та 

повідомлення власника об’єкта нерухомого майна, а також 

відповідного користувача, обтяжувача про подані заяви 

визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 

Стаття 24. Відмова в державній реєстрації прав 

… 

4. Відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної 

у пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі: 

1) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на 

підставі судового рішення щодо набуття, зміни або припинення 

права власності та інших речових прав на нерухоме майно; 

2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з 

відкриттям розділу в Державному реєстрі прав за особою, щодо 

якої або щодо майна якої наявні обтяження у спеціальному 

розділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному реєстрі заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна, що є невід’ємною 

архівною складовою частиною Державного реєстру прав; 

3) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, 

що набувається у результаті його примусової реалізації 

відповідно до закону; 

4) державної реєстрації інших обтяжень речових прав на 

нерухоме майно (крім іпотеки); 

5) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за 

наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на 

відчуження або передачу на іншому речовому праві такого 

майна - у разі якщо обтяженням є заборона відчуження 

нерухомого майна, що виникла на підставі договору, або 

податкова застава; 

6) державної реєстрації права власності на нерухоме майно 

на підставі свідоцтва про право на спадщину; 

7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно 

іпотекодержателем - фінансовою установою в порядку, 

передбаченому статтями 33-38 Закону України "Про іпотеку". 

Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки 

обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане 

Стаття 24. Відмова в державній реєстрації прав 

… 

4. Відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної 

у  пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі: 

1) державної реєстрації права власності та інших речових 

прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо набуття, 

зміни або припинення права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно; 

2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з 

відкриттям розділу в Державному реєстрі прав за особою, 

стосовно якої або щодо майна якої наявні обтяження у 

спеціальному розділі Державного реєстру прав чи в невід’ємній 

архівній складовій частині Державного реєстру прав; 

3) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, 

що набувається у результаті його примусової реалізації 

відповідно до закону; 

4) державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме 

майно, крім державної реєстрації іпотеки за наявності заборони 

відчуження, арешту; 

5) державної реєстрації прав на нерухоме майно за наявності 

згоди іпотекодержателя або контролюючого органу (для 

податкових застав) на відчуження, передачу в іпотеку, у тому 

числі наступну іпотеку, або передачу на іншому речовому праві 

такого майна - у разі якщо обтяженням є іпотека або податкова 

застава; 

6) державної реєстрації прав на підставі свідоцтва про право 

на спадщину; 

7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно 

іпотекодержателем - фінансовою установою в порядку, 

передбаченому статтями 33-38 Закону України "Про іпотеку", за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n274
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в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній 

реєстрації права власності за іпотекодержателем; 

8) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на 

підставі нотаріально посвідченого договору - у разі якщо 

обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, 

встановлена власником майна. 

… 

умови що інші обтяження на передане в іпотеку нерухоме майно 

зареєстровано після державної реєстрації іпотеки; 

8) державної реєстрації прав на підставі нотаріально 

посвідченого договору - у разі якщо обтяженням є вимога 

нотаріального посвідчення договору, встановлена власником 

майна; 

9) державної реєстрації прав на підставі документа, 

відмінного від договору, щодо якого власником нерухомого 

майна встановлено вимогу нотаріального посвідчення, - у разі 

якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, 

встановлена власником майна; 

10) державної реєстрації прав на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення - у разі якщо обтяженням 

є намір власника земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення щодо її продажу; 

11) державної реєстрації прав на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, крім державної реєстрації 

права власності на таку ділянку в результаті внесення її до 

статутного (складеного) капіталу юридичної особи або 

державної реєстрації іпотеки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, - у разі якщо обтяженням 

є переважне право купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення; 

12) державної реєстрації права власності на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення в результаті 

внесення її до статутного (складеного) капіталу юридичної особи 

або державної реєстрації іпотеки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за наявності згоди 

суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення - у разі якщо обтяженням 

є переважне право купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення; 

13) державної реєстрації прав на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, крім передачі емфітевтом 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

оренду, - у разі якщо обтяженням є заборона передачі емфітевтом 
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земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

оренду; 

14) виправлення технічної помилки відповідно до статті 26 

цього Закону. 

… 

Стаття 25. Зупинення державної реєстрації прав 

1. Проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі 

судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що 

набрало законної сили, або на підставі заяви власника об’єкта 

нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій 

щодо власного об’єкта нерухомого майна. 

Про зупинення реєстраційних дій на підставі судового 

рішення про заборону вчинення реєстраційних дій державний 

реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта 

нерухомого майна. 

У разі наявності зареєстрованих заяв на проведення 

реєстраційних дій державний реєстратор, який здійснює розгляд 

таких заяв, невідкладно повідомляє про зупинення 

реєстраційних дій відповідних заявників. 

… 

Відсутня. 

 

Стаття 25. Зупинення державної реєстрації прав 

1. Проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі: 

1) судового рішення про заборону вчинення реєстраційних 

дій, що набрало законної сили; 

2) заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону 

вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого 

майна. 

 

 

 

 

 

 

 

… 

6. Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону 

вчинення реєстраційних дій не приймається у разі: 

1) невстановлення особи заявника; 

2) невстановлення належності об’єкта нерухомого майна 

заявнику на праві власності; 

3) якщо не сплив п’ятиденний строк, передбачений 

частиною п’ятою цієї статті. 

 

Стаття 26. Внесення відомостей до Державного реєстру прав 

… 

2. У разі допущення технічної помилки (граматичної, 

арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про 

речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав 

державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови 

що документи за результатом розгляду заяви заявнику не 

видавалися. 

 

Стаття 26. Внесення відомостей до Державного реєстру прав 

… 

2. У разі допущення технічної помилки (граматичної описки, 

друкарської, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення 

відомостей про речові права, обтяження речових прав до 

Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно 

виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом 

розгляду заяви заявнику не видавалися. 
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У разі якщо допущена технічна помилка, виявлена після 

отримання заявником документів за результатом розгляду 

заяви, така помилка виправляється державним реєстратором 

виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, 

обтяження речових прав якої містять таку помилку, а також у 

випадку, передбаченому підпунктом "в" пункту 2 частини 

шостої статті 37 цього Закону, - посадовою особою Міністерства 

юстиції України чи його територіальних органів. 

У разі якщо допущена технічна помилка впливає на права 

третіх осіб, така помилка виправляється державним 

реєстратором виключно на підставі судового рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені 

до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або 

вилученню. 

У разі скасування рішення державного реєстратора про 

державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у 

випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини 

шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на 

підставі судового рішення недійсними чи скасування 

документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію 

прав, скасування на підставі судового рішення державної 

реєстрації прав, державний реєстратор чи посадова особа 

Міністерства юстиції України (у випадку, 

передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 

37 цього Закону) проводить державну реєстрацію набуття, зміни 

чи припинення речових прав відповідно до цього Закону. 

У разі якщо після отримання заявником документів за 

результатами розгляду заяви виявлено технічну помилку, 

допущену під час внесення до Державного реєстру прав 

відомостей про речові права, обтяження речових прав, зокрема 

помилку у відомостях про суб’єкта речового права, обтяження, 

відомостях про речове право, обтяження, відомостях про 

нерухоме майно, у тому числі його технічних характеристиках, 

або якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, 

що подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася 

зміна адреси об’єкта нерухомого майна, такі помилки, відомості 

виправляються державним реєстратором на підставі заяви 

особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої 

містять таку помилку, відомості, а у випадку, передбаченому 

пунктом 2 частини сьомої статті 37 цього Закону, - посадовою 

особою Міністерства юстиції України, його територіальних 

органів або на підставі рішення Міністерства юстиції України, 

його територіальних органів - державним реєстратором, яким 

допущено технічну помилку. 

Виправлення помилки, відомостей, що впливають на права 

третіх осіб, здійснюється державним реєстратором виключно за 

наявності згоди таких осіб або на підставі судового рішення. 

3. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені 

до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або 

вилученню. 

У разі скасування рішення державного реєстратора про 

державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у 

випадку, передбаченому пунктом 1 частини сьомої статті 37 

цього Закону, на підставі рішення Міністерства юстиції 

України, а також у разі визнання на підставі судового рішення 

недійсними чи скасування на підставі судового рішення 

документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію 

прав, скасування на підставі судового рішення державної 

реєстрації прав, що мало наслідком державну реєстрацію 

набуття речових прав, обтяжень речових прав, відповідні права 

чи обтяження припиняються. У разі якщо в Державному реєстрі 

прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, 

наявні відомості про речові права, обтяження речових прав, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n415
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Ухвалення судом рішення про скасування рішення 

державного реєстратора про державну реєстрацію прав, 

визнання недійсними чи скасування документів, на підставі 

яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування 

державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним 

визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових 

прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до 

законодавства (за наявності таких прав). 

Державна реєстрація набуття, зміни чи припинення речових 

прав у разі скасування рішення державного реєстратора про 

державну реєстрацію прав у випадку, 

передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 

37 цього Закону, проводиться без подання відповідної заяви 

заявником та справляння адміністративного збору на підставі 

відомостей про речові права, що містилися в Державному 

реєстрі прав. У разі відсутності таких відомостей про речові 

права в Державному реєстрі прав заявник подає оригінали 

документів, необхідних для проведення державної реєстрації 

набуття, зміни чи припинення речових прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У разі скасування рішення державного реєстратора про 

зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви 

припинені у зв’язку з проведенням відповідної державної 

реєстрації, або якщо відповідним судовим рішенням також 

визнаються речові права, обтяження речових прав, одночасно з 

державною реєстрацією припинення речових прав чи обтяжень 

речових прав проводиться державна реєстрація набуття 

відповідних прав чи обтяжень. При цьому дата і час державної 

реєстрації набуття речових прав, обтяжень речових прав, що 

були припинені у зв’язку з проведенням відповідної державної 

реєстрації та наявні в Державному реєстрі прав, у тому числі в 

його невід’ємній архівній складовій частині, залишаються 

незмінними. 

У разі скасування рішення державного реєстратора про 

державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у 

випадку, передбаченому пунктом 1 частини сьомої статті 37 

цього Закону, на підставі рішення Міністерства юстиції 

України, а також у разі визнання на підставі судового рішення 

недійсними чи скасування на підставі судового рішення 

документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію 

прав, скасування на підставі судового рішення державної 

реєстрації прав, що мало наслідком державну реєстрацію зміни, 

припинення речових прав, обтяжень речових прав, відповідні 

права чи обтяження повертаються у стан, що існував до 

відповідної державної реєстрації, шляхом державної реєстрації 

змін чи набуття таких речових прав, обтяжень речових прав. 

При цьому дата і час державної реєстрації набуття речових прав, 

обтяжень речових прав, що були припинені у зв’язку з 

проведенням відповідної державної реєстрації та наявні в 

Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід’ємній 

архівній складовій частині, залишаються незмінними. 

Державна реєстрація прав у випадках, передбачених цією 

частиною, проводиться у порядку, визначеному цим Законом, 

крім випадку скасування рішення державного реєстратора про 

державну реєстрацію на підставі рішення Міністерства юстиції 

України, що виконується посадовою особою Міністерства 

юстиції України відповідно до статті 37 цього Закону. 

4. У разі скасування рішення державного реєстратора про 

зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n415
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або про відмову в державній реєстрації прав на підставі судового 

рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 2 

частини шостої статті 37 цього Закону, державний реєстратор чи 

посадова особа територіального органу Міністерства юстиції 

України (у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 2 

частини шостої статті 37 цього Закону) вносить відомості про 

скасування відповідного рішення до Державного реєстру прав та 

відновлює розгляд відповідної заяви. 

Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного 

реєстратора про зупинення державної реєстрації прав допускається 

виключно з одночасним скасуванням цим рішенням заяви власника 

про заборону вчинення реєстраційних дій чи відповідного судового 

рішення, зареєстрованих у базі даних заяв. 

… 

або про відмову в державній реєстрації прав на підставі судового 

рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 2 

частини шостої статті 37 цього Закону, державний реєстратор чи 

посадова особа територіального органу Міністерства юстиції 

України (у випадку, передбаченому пунктом 1 частини сьомої 

статті 37 цього Закону) вносить відомості про скасування 

відповідного рішення до Державного реєстру прав та відновлює 

розгляд відповідної заяви. 

Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного 

реєстратора про зупинення державної реєстрації прав допускається 

виключно з одночасним скасуванням цим рішенням заяви власника 

про заборону вчинення реєстраційних дій чи відповідного судового 

рішення, зареєстрованих у базі даних заяв. 

… 

Стаття 29. Особливості державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 року 

2. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, 

похідних від права власності, набутих та оформлених в 

установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться з 

одночасною державною реєстрацією права власності на таку 

земельну ділянку, крім випадків, якщо право власності на таку 

земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав. 

Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі 

оренди земельної ділянки, набутого та оформленого в 

установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови 

наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в 

Державному земельному кадастрі. 

Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі 

оренди земельної ділянки, набутого та не оформленого в 

установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться в порядку, 

передбаченому для державної реєстрації права оренди, за умови 

відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права, похідні 

від права власності, у Державному земельному кадастрі чи в 

Державному реєстрі прав. 

При цьому строк такого речового права, у тому числі оренди, 

обраховується відповідно до строку дії договору оренди, що 

обраховується з дня його укладення. 

Стаття 29. Особливості державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 року 

2. Державна реєстрація речових прав похідних від права 

власності, обтяжень речових прав на земельну ділянку, право 

власності на яку набуто та оформлено в установленому порядку 

до 1 січня 2013 року, проводиться з одночасною державною 

реєстрацією права власності на таку земельну ділянку, крім 

випадків, якщо право власності на таку земельну ділянку вже 

зареєстровано в Державному реєстрі прав. 

Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі 

оренди земельної ділянки, набутого та оформленого в 

установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови 

наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в 

Державному земельному кадастрі. 

Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі 

оренди земельної ділянки, набутого та не оформленого в 

установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться в порядку, 

передбаченому для державної реєстрації права оренди, за умови 

відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права, похідні 

від права власності, у Державному земельному кадастрі чи в 

Державному реєстрі прав. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n416
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… При цьому строк такого речового права, у тому числі оренди, 

обраховується відповідно до строку дії договору оренди, що 

обраховується з дня його укладення. 

… 

Стаття 31-

2. Особливості державної реєстрації прав у результаті 

вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом 

незавершеного будівництва 

... 

2. У разі якщо у результаті вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має 

наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень 

одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, необхідно проводити 

декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох 

об’єктів, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру 

завершення попередньої реєстраційної дії. 

У разі якщо в межах однієї спадкової справи здійснюється 

одночасна видача декількох свідоцтв про право на спадщину, що має 

наслідком проведення декількох реєстраційних дій щодо різних 

суб’єктів речового права або реєстраційних дій щодо декількох 

об’єктів, державна реєстрація прав проводиться після видачі таких 

свідоцтв про право на спадщину. 

… 

Стаття 31-

2. Особливості державної реєстрації прав у результаті 

вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом 

незавершеного будівництва 

... 

2. У разі якщо у результаті вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має 

наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень 

одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, необхідно проводити 

декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох 

об’єктів, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру 

завершення попередньої реєстраційної дії. 

У разі якщо здійснюється одночасна видача декількох свідоцтв 

про право на спадщину, свідоцтва про право власності на частку 

у спільному майні подружжя, у разі смерті одного з подружжя, 

що має наслідком проведення декількох реєстраційних дій щодо 

різних суб’єктів речового права або реєстраційних дій щодо 

декількох об’єктів, державна реєстрація прав проводиться після 

видачі таких свідоцтв. 

… 

Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або 

бездіяльності у сфері державної реєстрації прав 

1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів або 

до суду. 

2. Міністерство юстиції України розглядає скарги: 

1) на рішення державного реєстратора про державну 

реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на 

підставі судового рішення, а також коли щодо нерухомого майна 

наявний судовий спір); 

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України. 

Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або 

бездіяльності у сфері державної реєстрації прав 

1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів або 

до суду. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України або до суду. 

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України 

можуть бути оскаржені до суду. 

2. Міністерство юстиції України розглядає: 

1) скарги на рішення державного реєстратора про державну 

реєстрацію прав; 
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Територіальні органи Міністерства юстиції України 

розглядають скарги: 

1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), 

дії або бездіяльність державного реєстратора; 

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації 

прав. 

Територіальний орган Міністерства юстиції України 

розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб’єктів 

державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах 

території, на якій діє відповідний територіальний орган. 

3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України та його територіальних органів 

протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що 

оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися 

про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з 

дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа 

дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною 

дією чи бездіяльністю. 

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують 

перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта 

державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи 

інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні 

органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення 

скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний 

строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 

календарних днів. 

4. Днем подання скарги вважається день її фактичного 

отримання Міністерством юстиції України або його 

територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - 

дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника 

поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням 

поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового 

відправлення або на конверті. 

2) скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних 

органів Міністерства юстиції України; 

3) повідомлення державного реєстратора про виявлений 

ним факт використання його ідентифікаторів доступу до 

Державного реєстру прав іншими особами. 

Під час розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

здійснюється також перевірка відповідності законодавству у 

сфері державної реєстрації прав рішень, дій або бездіяльності 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, що 

оскаржувалися до відповідного територіального органу. 

Територіальні органи Міністерства юстиції України 

розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім 

рішень про державну реєстрацію прав), які здійснюють 

діяльність у межах території, на якій діє відповідний 

територіальний орган. 

3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів 

особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли 

особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, 

але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного 

рішення, здійснення дії або бездіяльності. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України протягом одного місяця з дня, 

коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх 

прав, але не пізніше шести місяців з дня прийняття відповідного 

рішення, здійснення дії або бездіяльності. 

Строк для подання скарги, обчислюваний роками, 

закінчується у відповідні місяць і число останнього року такого 

строку. 

Строк для подання скарги, обчислюваний місяцями, 

закінчується у відповідне число останнього місяця такого 

строку. Якщо закінчення строку для подання скарги, 

обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що не має 
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У разі якщо останній день строку для подання скарг, 

зазначеного у частині третій цієї статті, припадає на вихідний 

або святковий день, останнім днем строку вважається перший 

робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або 

територіального органу Міністерства юстиції України 

подається особою, яка вважає, що її права порушено, у 

письмовій формі та має містити: 

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце 

проживання чи перебування (для фізичних осіб) або 

місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування 

(ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається 

представником; 

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке 

оскаржується; 

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та 

норми законодавства, які порушено, на думку скаржника; 

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої 

вимоги; 

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з 

порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком 

скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора 

та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав; 

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням 

дати складання скарги. 

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку 

копії документів, що підтверджують факт порушення прав 

скаржника у результаті прийняття рішення державним 

реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається 

представником скаржника - довіреність чи інший документ, що 

підтверджує повноваження такого представника, або копія 

такого документа, засвідчена в установленому порядку. 

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав 

розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно 

за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт 

порушення її прав у результаті прийняття такого рішення. 

відповідного числа, такий строк закінчується в останній день 

цього місяця. 

Якщо закінчення строку для подання скарги припадає на 

вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем 

такого строку є перший після вихідного, святкового чи іншого 

неробочого дня робочий день. 

Строк для подання скарги не вважається пропущеним, 

якщо до його закінчення скаргу подано до установи зв’язку чи 

направлено іншими засобами зв’язку. 

4. Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав подається у письмовій формі та має містити 

відомості про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) 

скаржника, його місце проживання (місцезнаходження), номер 

телефону та/або адресу електронної пошти, суть (реквізити) 

оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності, обставини, якими 

обґрунтовується порушення прав скаржника, а також прохання 

(вимоги) скаржника та дату складення скарги. Якщо з дня 

прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або 

бездіяльності спливло більше двох місяців, а у випадку, 

передбаченому абзацом другим частини третьої цієї статті, - 

більше одного місяця, скарга має містити також відомості про 

дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав має бути підписана скаржником. Така скарга 

може бути подана в електронній формі за умови підписання її 

скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації 

з високим рівнем довіри. 

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав можуть бути додані документи (їх копії), що 

підтверджують порушення прав скаржника. 

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав, що подається представником скаржника, 

додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його 

повноваження, або копія такого документа, засвідчена у 

встановленому порядку. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав, що подана особою, яка не має на це 
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Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається 

представником скаржника, до скарги додається довіреність чи 

інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія 

такого документа, засвідчена в установленому порядку. 

6. За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції 

України та його територіальні органи приймають мотивоване 

рішення про: 

1) відмову у задоволенні скарги; 

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом 

прийняття рішення про: 

а) скасування рішення про державну реєстрацію прав, 

скасування рішення територіального органу Міністерства 

юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги; 

б) скасування рішення про зупинення державної реєстрації 

прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній 

реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав; 

в) виправлення помилки, допущеної державним 

реєстратором; 

в-

1) усунення порушень, допущених державним 

реєстратором, з визначенням строків для виконання наказу; 

г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до 

Державного реєстру прав; 

ґ) анулювання доступу державного реєстратора до 

Державного реєстру прав; 

е) притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадової особи територіального органу Міністерства юстиції 

України; 

є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ" і "е" пункту 2 

цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції 

України. 

У рішенні Міністерства юстиції України чи його 

територіального органу за результатами розгляду скарги 

можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги. 

повноважень, або не містить відомостей про прізвище, ім’я, по 

батькові (найменування) скаржника, його місце проживання 

(місцезнаходження), суть (реквізити) оскаржуваного рішення, 

дій або бездіяльності, обставини, якими обґрунтовується 

порушення прав скаржника, дати, коли скаржник дізнався про 

порушення своїх прав (якщо зазначення такої дати є 

обов’язковим), повертається скаржнику на підставі 

мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його 

територіального органу не пізніш як через 15 днів з дня її 

надходження. 

Повернення скарги не позбавляє скаржника права на 

повторне її подання в установленому порядку. 

Перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання 

скарги до дня її повернення скаржнику. 

5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав, повідомлення державних реєстраторів про 

виявлені ними факти використання їх ідентифікаторів доступу 

до Державного реєстру прав іншими особами розглядаються у 

строк не більше одного місяця з дня їх надходження. 

У разі якщо в місячний строк розгляд скарги на рішення, дії 

або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав, 

повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт 

використання його ідентифікаторів доступу до Державного 

реєстру прав іншими особами провести неможливо, 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи 

встановлюють необхідний строк для її розгляду, про що 

повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний 

строк для вирішення питань, порушених у скарзі, не може 

перевищувати 45 днів. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав, розгляд якої не належить до компетенції 

Міністерства юстиції України, його територіального органу, не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження направляється за 

належністю, про що повідомляється скаржник. 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації прав, повідомлення державного реєстратора про 

виявлені ним факти використання його ідентифікаторів доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n418
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n421


17 

 

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, 

надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його 

прийняття. 

У разі якщо за результатами розгляду скарги Міністерством 

юстиції України чи його територіальними органами виявлено 

прийняття державними реєстраторами чи суб’єктами державної 

реєстрації прав рішень з порушенням законодавства, що має 

наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних 

та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України, його 

територіальні органи вживають заходів щодо негайного 

повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для 

вжиття необхідних заходів. 

7. Рішення, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 

2 частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення 

відповідного запису до Державного реєстру прав. Для виконання 

таких рішень повторне подання документів для проведення 

державної реєстрації прав та сплата адміністративного збору не 

вимагаються. 

Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день 

надходження рішень, передбачених підпунктами 

"г" та "ґ" пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує їх 

негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та 

анулювання доступу до Державного реєстру прав визначається 

Міністерством юстиції України. 

Рішення, передбачені підпунктами "е" та "є" пункту 2 

частини шостої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції 

України, його територіальними органами невідкладно, але не 

пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття. 

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або 

анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав 

Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на 

розгляд суб’єкту державної реєстрації прав, що забезпечує 

зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, 

що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на 

розгляді у відповідного нотаріуса. 

до Державного реєстру прав іншими особами можуть бути 

об’єднані для розгляду, якщо це сприятиме своєчасному, 

всебічному та об’єктивному встановленню відповідних 

обставин. У такому разі строк розгляду обраховується з дня 

надходження першої із скарг. 

6. За результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації прав Міністерство 

юстиції України, його територіальні органи приймають одне з 

таких мотивованих рішень, яке не пізніше наступного робочого 

дня з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України чи відповідного територіального 

органу: 

про задоволення скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або 

бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної 

реєстрації прав); 

про відмову в задоволенні скарги (якщо оскаржувані 

рішення, дії або бездіяльність відповідають законодавству у 

сфері державної реєстрації прав); 

про залишення скарги без розгляду по суті. 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи 

залишають скаргу на рішення, дії або бездіяльність у сфері 

державної реєстрації прав без розгляду по суті, якщо: 

1) встановлений цим Законом для подання скарги строк 

сплив до дня її подання; 

2) Міністерством юстиції України, його територіальним 

органом за результатами розгляду скарги з такого самого 

питання вже приймалося рішення про задоволення скарги або 

про відмову в її задоволенні; 

3) наявна інформація про відкрите за заявою скаржника 

судове провадження, предметом якого є оскарження тих самих 

рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав; 

4) скаргу подано особою, права якої у зв’язку з 

оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю у сфері 

державної реєстрації прав не порушено; 

5) скаргу подано особою, яка не має на це повноважень; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n414
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n414
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n418
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n418
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n655
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8. Міністерство юстиції України та його територіальні 

органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо: 

1) скарга оформлена без дотримання вимог, 

визначених частиною п’ятою цієї статті; 

2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду 

скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою 

особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується; 

3) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про 

відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про 

визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди 

сторін; 

4) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із 

спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і 

підстав; 

5) є рішення цього органу з того самого питання; 

6) в органі розглядається скарга з цього питання від того 

самого скаржника; 

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень; 

8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги; 

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до 

компетенції органу; 

10) державним реєстратором, територіальним органом 

Міністерства юстиції України прийнято таке рішення 

відповідно до законодавства. 

9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції 

України та його територіальних органів можуть бути оскаржені 

до суду. 

 

6) скаржником подано до Міністерства юстиції України, 

його територіального органу заяву про залишення скарги без 

розгляду. 

7. У разі задоволення скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації прав або 

підтвердження факту використання ідентифікаторів доступу 

державного реєстратора до Державного реєстру прав іншими 

особами Міністерство юстиції України, його територіальні 

органи приймають рішення про: 

1) скасування рішення державного реєстратора, скасування 

рішення територіального органу Міністерства юстиції України; 

2) виправлення технічної помилки, допущеної державним 

реєстратором, або про зобов’язання державного реєстратора 

виправити допущену ним технічну помилку; 

3) зобов’язання державного реєстратора, суб’єкта державної 

реєстрації прав усунути допущені ними порушення з 

визначенням строків виконання такого зобов’язання; 

4) тимчасове блокування або про анулювання доступу 

державного реєстратора до Державного реєстру прав. 

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або 

про анулювання доступу державного реєстратора до Державного 

реєстру прав Міністерством юстиції України або його 

територіальним органом, яким прийнято відповідне рішення, 

протягом п’яти робочих днів вирішується питання про передачу 

на розгляд іншого державного реєстратора документів, що 

подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на 

розгляді у відповідного державного реєстратора. У разі якщо 

інші державні реєстратори, які перебувають у трудових 

відносинах з відповідним суб’єктом державної реєстрації прав, 

відсутні або державним реєстратором є нотаріус, такі документи 

передаються до територіально найближчого суб’єкта державної 

реєстрації прав, що має не менше трьох державних реєстраторів, 

які мають доступ до Державного реєстру прав, або іншому 

нотаріусу (нотаріусам) за попереднім погодженням із ним 

(ними). У разі прийняття рішення про тимчасове блокування 

доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав 

стосовно нотаріуса такому нотаріусу забезпечується доступ до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n403
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF#n9
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Державного реєстру прав у режимі отримання інформації для 

здійснення нотаріальної діяльності відповідно до закону; 

5) притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадової особи територіального органу Міністерства юстиції 

України; 

6) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Рішення про скасування рішення державного реєстратора 

про державну реєстрацію прав, про анулювання доступу 

державного реєстратора до Державного реєстру прав, про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової 

особи територіального органу Міністерства юстиції України за 

результатами розгляду відповідної скарги приймаються 

виключно Міністерством юстиції України. 

У разі якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії 

або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав виявлено 

порушення законодавства, що має наслідком порушення прав та 

законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, Міністерство 

юстиції України, його територіальні органи вживають заходів 

для повідомлення про це правоохоронних органів. 

8. Рішення, передбачені пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї 

статті, виконуються посадовою особою Міністерства юстиції 

України чи його територіального органу не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення 

відповідних відомостей до Державного реєстру прав. Для 

виконання таких рішень повторне подання заяв, документів для 

проведення державної реєстрації прав та сплата 

адміністративного збору не вимагаються. Наявність інших 

зареєстрованих заяв щодо певного об’єкта нерухомого майна, 

обтяжень речових прав на такий об’єкт нерухомого майна, 

рішень про заборону вчинення реєстраційних дій (крім судових 

рішень про заборону вчинення реєстраційних дій посадовими 

особами Міністерства юстиції України, його територіального 

органу) не є підставою для відкладення виконання рішення 

Міністерства юстиції України, його територіального органу, 
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відмови в його виконанні або для зупинення відповідної 

державної реєстрації прав. 

Рішення, передбачені пунктом 3 частини сьомої цієї статті, 

виконуються державним реєстратором, суб’єктом державної 

реєстрації прав у строки, визначені Міністерством юстиції 

України, його територіальними органами. 

Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день 

надходження рішень, передбачених пунктом 4 частини сьомої 

цієї статті, забезпечує їх негайне виконання. Порядок 

тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного 

реєстру прав визначається Міністерством юстиції України. 

Рішення, передбачені пунктами 5 і 6 частини сьомої цієї 

статті, виконуються Міністерством юстиції України, його 

територіальними органами невідкладно, але не пізніше п’яти 

робочих днів з дня їх прийняття. 

9. Міністерство юстиції України, його територіальний орган 

може з власної ініціативи або за заявою заінтересованої особи 

виправити описки (помилки), допущені в рішенні, прийнятому 

за результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації прав. 

Заява про внесення виправлень до рішення, прийнятого за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність 

у сфері державної реєстрації прав, розглядається Міністерством 

юстиції України чи відповідним територіальним органом 

протягом 10 днів з дня її надходження. 

Рішення про внесення виправлень до рішення, прийнятого 

за результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації прав, не пізніше 

наступного робочого дня після його прийняття розміщується на 

офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України чи 

відповідного територіального органу та надсилається 

заінтересованим особам. 

10. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

визначається Кабінетом Міністрів України. 
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Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

8) заявник: 

засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі 

подання документів для державної реєстрації створення юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 

особи; 

Відсутній. 

 

 

 

 

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування 

або уповноважена ним особа - у разі подання документів для 

державної реєстрації створення державного органу, органу 

місцевого самоврядування; 

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі 

подання документів для державної реєстрації припинення 

юридичної особи; 

уповноважений представник юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання 

документів для проведення інших реєстраційних дій щодо 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи; 

спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю або уповноважена ними особа - у разі подання 

заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, 

товариства з додатковою відповідальністю в порядку спадкування 

(правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

учасник, який виходить з товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, його 

спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у 

разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

8) заявник: 

засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі 

подання документів для державної реєстрації створення юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 

особи; 

особа, уповноважена рішенням про створення юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 

особи, - у разі подання документів для державної реєстрації 

створення юридичної особи, громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи; 

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування 

або уповноважена ним особа - у разі подання документів для 

державної реєстрації створення державного органу, органу 

місцевого самоврядування; 

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі 

подання документів для державної реєстрації припинення 

юридичної особи; 

уповноважений представник юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання 

документів для проведення інших реєстраційних дій щодо 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи; 

спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю або уповноважена ними особа - у разі подання 

заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, 

товариства з додатковою відповідальністю в порядку спадкування 

(правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

учасник, який виходить з товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, його 

спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у 

разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі; 

особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або 

уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання-передачі 

частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

позивач або уповноважена ним особа - у разі подання 

судового рішення, що набрало законної сили, про визначення 

розміру статутного капіталу товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та 

розмірів часток учасників такого товариства чи судового 

рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача 

(витребування з його володіння) частки (частини частки) у 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, 

товариства з додатковою відповідальністю для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі; 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання 

документів для державної реєстрації рішення про припинення банку 

у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії 

та ліквідацію банку; 

Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у 

разі подання документів для державної реєстрації рішення про 

припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з 

прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону 

діяльності політичної партії; 

Міністерство юстиції України - у разі подання документів для 

державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної 

благодійної організації; 

фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або 

уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем; 

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі; 

особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або 

уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання-передачі 

частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

позивач або уповноважена ним особа - у разі подання 

судового рішення, що набрало законної сили та має наслідком 

зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або про 

заборону вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному 

реєстрі; 

 

 

 

 

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання 

документів для державної реєстрації рішення про припинення банку 

у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії 

та ліквідацію банку; 

Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у 

разі подання документів для державної реєстрації рішення про 

припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з 

прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону 

діяльності політичної партії; 

Міністерство юстиції України - у разі подання документів для 

державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної 

благодійної організації; 

фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або 

уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем; 
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фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у 

разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій 

щодо фізичної особи - підприємця; 

державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, 

дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця 

- у разі подання документів для державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з 

її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням 

померлою; 

учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного 

товариства) - у разі подання документів для державної реєстрації 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального 

засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття 

ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або 

вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є 

частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої 

вимоги; 

інші особи відповідно до цього Закону; 

… 

 

фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у 

разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій 

щодо фізичної особи - підприємця; 

державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, 

дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця 

- у разі подання документів для державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з 

її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням 

померлою; 

учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного 

товариства) - у разі подання документів для державної реєстрації 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального 

засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття 

ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або 

вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є 

частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої 

вимоги; 

інші особи відповідно до цього Закону; 

… 

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації 

... 

2. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі 

документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за 

місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, 

що не має статусу юридичної особи. 

За наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація 

юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій 

формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох 

адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом 

першим цієї частини, або незалежно від місцезнаходження 

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації 

... 

2. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі 

документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за 

місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, 

що не має статусу юридичної особи. 

За наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація 

юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій 

формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох 

адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом 

першим цієї частини, або незалежно від місцезнаходження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n892
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юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, в межах України. 

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі 

документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також 

державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що 

не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих 

в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця 

знаходження. 

… 

юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, в межах України. 

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців, а також 

державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що 

не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих 

в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця 

знаходження. 

… 

Стаття 6. Державний реєстратор 

... 

2. Державний реєстратор: 

… 

2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення 

розгляду документів; 

… 

4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення 

розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом 

внесення запису до Єдиного державного реєстру; 

... 

Відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня. 

 

 

 

 

Стаття 6. Державний реєстратор 

... 

2. Державний реєстратор: 

… 

2) перевіряє наявність у Єдиному державному реєстрі 

заборони вчинення реєстраційних дій; 

… 

4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови у 

державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного 

державного реєстру; 

... 

3. Державний реєстратор у разі виявлення ним факту 

використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного 

державного реєстру іншими особами зобов’язаний невідкладно, 

але не пізніше наступного робочого дня, повідомити 

Міністерство юстиції України про такий факт та про усі відомі 

йому реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі, проведені з 

неправомірним використанням таких ідентифікаторів. 

Розгляд такого повідомлення здійснюється Міністерством 

юстиції України у порядку, передбаченому статтею 34 цього 

Закону. 

4. Робоче місце державного реєстратора, що перебуває у 

трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, може 

бути розташовано виключно в населеному пункті за 

місцезнаходженням відповідного суб’єкта та/або центру надання 

адміністративних послуг, утвореного таким суб’єктом. 



25 

 

4. Державний реєстратор під час проведення державної 

реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників 

(учасників) юридичної особи приватного права, у разі якщо такі 

зміни відбулися не в результаті нотаріального посвідчення 

правочину, предметом якого є відчуження (передання) частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних 

товариств), у результаті видачі свідоцтва про право на спадщину 

на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) 

капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних 

товариств) або не на підставі судового рішення, обов’язково 

визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює 

перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, 

перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної 

особи. 

Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а 

повноваження представника перевіряються щодо засновника 

(учасника), якому належить частка у статутному (складеному) 

капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо 

особи, яка набуває таку частку. 

Відсутній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

6. Державний реєстратор під час проведення державної 

реєстрації змін, до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її 

таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не 

посвідчений нотаріально, обов’язково визначає обсяг цивільної 

дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної 

правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє 

повноваження представника фізичної або юридичної особи. 

 

 

 

 

 

Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а 

повноваження представника перевіряються щодо засновника 

(учасника), якому належить частка у статутному (складеному) 

капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо 

особи, яка набуває таку частку. 

Державний реєстратор під час проведення державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її 

таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не 

посвідчений нотаріально, або на підставі нотаріально 

посвідченого правочину, правовий наслідок якого пов’язується з 

настанням певної обставини, також встановлює наявність чи 

відсутність зареєстрованих обтяжень щодо відповідної частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи шляхом отримання 

відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 

та/або перебування такого засновника (учасника) в Єдиному 

реєстрі боржників. 

… 
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6. Користування Державним реєстром актів цивільного стану 

громадян, Єдиним реєстром довіреностей здійснюється 

безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну 

державну реєстрацію. 

 

 

 

 

 

 

7. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні 

дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор 

перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) 

якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим 

державним реєстратором. 

… 

8. Користування Державним реєстром актів цивільного стану 

громадян, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, 

Єдиним реєстром довіреностей чи іншими реєстрами, 

автоматизованими інформаційними системами, держателем 

(розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні 

органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку 

інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та 

інформаційними системами державних органів здійснюється 

безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну 

державну реєстрацію. 

9. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні 

дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор 

перебуває у трудових відносинах. У такому разі державна реєстрація 

проводиться іншим державним реєстратором. 

… 

Стаття 8. Портал електронних сервісів 

1. Портал електронних сервісів забезпечує: 

… 

ВІДСУТНЯ 

… 

Стаття 8. Портал електронних сервісів 

1. Портал електронних сервісів забезпечує: 

… 

4-

1) інформування в режимі реального часу засновників 

(учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами 

телекомунікаційного зв’язку (за наявності в Єдиному державному 

реєстрі інформації про здійснення зв’язку з такими особами ) про 

факт подання (прийому) документів для проведення реєстраційних 

дій щодо такої юридичної особи та про факт проведення 

реєстраційних дій з повідомленням відповідних актуальних 

відомостей з Єдиного державного реєстру; 

… 

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру 

... 

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого 

самоврядування як юридичних осіб: 

… 

8) перелік засновників та учасників (крім учасників 

громадських організацій, акціонерних товариств, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, благодійних 

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру 

... 

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого 

самоврядування як юридичних осіб: 

… 

8) перелік засновників (учасників) (крім акціонерних 

товариств, громадських формувань) юридичної особи: 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, 
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фондів та політичних партій) юридичної особи: прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності), дата народження, країна 

громадянства, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), серія та 

номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, 

країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний 

код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення 

повноважень засновника громадського формування у зв’язку з 

державною реєстрацією; 

… 

13) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб 

(за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у 

тому числі підписувати договори, подавати документи для 

державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо 

представництва юридичної особи; 

 

 

… 

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та 

інші засоби зв’язку - для громадського формування; 

 

 

… 

18) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: 

телефон, адреса електронної пошти; 

… 

20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: 

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу; 

найменування відокремленого підрозділу; 

місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

види діяльності відокремленого підрозділу; 

країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), серія та 

номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, 

країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний 

код, якщо засновник - юридична особа; інформація для 

здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи 

(телефон та/або адреса електронної пошти); 

 

 

… 

13) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб 

(за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у 

тому числі підписувати договори, подавати документи для 

державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта), інформація для здійснення зв’язку з 

керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної 

пошти), дані про наявність обмежень щодо представництва 

юридичної особи; 

… 

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення 

зв’язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса 

електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби 

зв’язку - для громадського формування; 

… 

18) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: 

телефон та/або адреса електронної пошти; 

… 

20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: 

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу; 

найменування відокремленого підрозділу; 

місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

види діяльності відокремленого підрозділу; 
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відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, 

ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), 

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи; 

 

відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та 

інші засоби зв’язку - для відокремленого підрозділу громадського 

формування; 

… 

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо 

державних органів і органів місцевого самоврядування як 

юридичних осіб: 

… 

9) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: 

телефон та адреса електронної пошти; 

… 

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

фізичну особу - підприємця: 

… 

8) інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - 

підприємцем: телефон та адреса електронної пошти; 

… 

5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

державну реєстрацію громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи: 

1) про громадські об’єднання, організації профспілки, 

передбачені статутом профспілки, що не мають статусу юридичної 

особи: 

найменування, у тому числі скорочене (за наявності); 

дата утворення громадського об’єднання, організації 

профспілки; 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, 

ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), 

інформація для здійснення зв’язку з керівником відокремленого 

підрозділу (телефон та/або адреса електронної пошти), наявність 

обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; 

відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та 

інші засоби зв’язку - для відокремленого підрозділу громадського 

формування; 

… 

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо 

державних органів і органів місцевого самоврядування як 

юридичних осіб: 

… 

9) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: 

телефон та/або адреса електронної пошти; 

… 

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

фізичну особу - підприємця: 

… 

8) інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - 

підприємцем: телефон та/або адреса електронної пошти; 

… 

5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про 

державну реєстрацію громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи: 

1) про громадські об’єднання, організації профспілки, 

передбачені статутом профспілки, що не мають статусу юридичної 

особи: 

найменування, у тому числі скорочене (за наявності); 

дата утворення громадського об’єднання, організації 

профспілки; 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 
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перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, країна громадянства, місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - 

фізична особа; найменування, країна резидентства, 

місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - 

юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника 

громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією; 

відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про 

особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти 

громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, посада, дата призначення - для керівника, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), 

інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної 

пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва 

громадського об’єднання; 

статус організації профспілки; 

мета (цілі) діяльності; 

місцезнаходження громадського об’єднання, організації 

профспілки; 

інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса 

електронної пошти; 

відомості про припинення діяльності: дата та підстави для 

прийняття рішення про припинення діяльності; 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

вид установчого документа (за наявності); 

підстави для зупинення розгляду документів; 

підстави для відмови в державній реєстрації; 

відомості про скасування реєстраційних дій; 

відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного 

реєстратора; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації; 

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; 

перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, країна громадянства, місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - 

фізична особа; найменування, країна резидентства, 

місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - 

юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника 

громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією; 

відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про 

особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти 

громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, посада, дата призначення - для керівника, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), 

інформація для здійснення зв’язку: телефон та/або адреса 

електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо 

представництва громадського об’єднання; 

статус організації профспілки; 

мета (цілі) діяльності; 

місцезнаходження громадського об’єднання, організації 

профспілки; 

інформація для здійснення зв’язку: телефон та/або адреса 

електронної пошти; 

відомості про припинення діяльності: дата та підстави для 

прийняття рішення про припинення діяльності; 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

вид установчого документа (за наявності); 

підстави для зупинення розгляду документів; 

підстави для відмови в державній реєстрації; 

відомості про скасування реєстраційних дій; 

відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного 

реєстратора; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації; 

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; 
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інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру; 

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового 

рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію; 

2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових 

організацій, представництва, філії іноземних благодійних 

організацій: 

повне найменування відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації; 

ідентифікаційний код; 

вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо); 

мета (цілі) діяльності; 

прізвище, ім’я, по батькові керівника; 

 

 

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації; 

відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: 

повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації; 

дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії 

іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії 

довіреності; 

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для 

відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року); 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

вид установчого документа (за наявності); 

підстави для зупинення розгляду документів; 

підстави для відмови в державній реєстрації; 

відомості про скасування реєстраційних дій; 

відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного 

реєстратора; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації; 

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 

інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру; 

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового 

рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію; 

2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових 

організацій, представництва, філії іноземних благодійних 

організацій: 

повне найменування відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації; 

ідентифікаційний код; 

вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо); 

мета (цілі) діяльності; 

прізвище, ім’я, по батькові керівника, інформація для 

здійснення зв’язку з керівником (телефон та/або адреса 

електронної пошти); 

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації; 

відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: 

повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації; 

дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії 

іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії 

довіреності; 

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для 

відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 року); 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 

вид установчого документа (за наявності); 

підстави для зупинення розгляду документів; 

підстави для відмови в державній реєстрації; 

відомості про скасування реєстраційних дій; 

відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного 

реєстратора; 

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації; 

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 
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відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між 

Єдиним державним реєстром та інформаційними системами 

державних органів; 

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; 

інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру; 

відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення 

(рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної 

неурядової організації, судове рішення) про припинення діяльності; 

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового 

рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію; 

… 

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між 

Єдиним державним реєстром та інформаційними системами 

державних органів; 

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; 

інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру; 

відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення 

(рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної 

неурядової організації, судове рішення) про припинення діяльності; 

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового 

рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію; 

… 

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним 

реєстром та інформаційними системами державних органів 

… 

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день 

проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних 

систем: 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, - відомостей про проведення 

такої реєстраційної дії; 

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення 

реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної 

процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної 

особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - 

відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок 

проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним 

реєстром та інформаційними системами державних органів 

… 

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день 

проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних 

систем: 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, - відомостей про проведення 

такої реєстраційної дії; 

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення 

реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної 

процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної 

особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - 

відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок 

проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
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юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію 

припинення юридичної особи; 

органам ліцензування - відомостей про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із 

зазначенням форми такого припинення (реорганізація (злиття, 

приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація), а також про зміну 

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної 

особи - підприємця) та найменування юридичної особи (прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця). 

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, одночасно з відомостями Єдиного 

державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної 

особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі та державну 

реєстрацію фізичної особи - підприємця технічним 
адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується 

передача відомостей із заяви про державну реєстрацію створення 

юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи 

підприємцем про обрання спрощеної системи оподаткування та/або 

добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість 

та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 

… 

юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію 

припинення юридичної особи; 

органам ліцензування - відомостей про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із 

зазначенням форми такого припинення (реорганізація (злиття, 

приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація), а також про зміну 

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної 

особи - підприємця) та найменування юридичної особи (прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця). 

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, одночасно з відомостями Єдиного 

державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної 

особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, державну 

реєстрацію фізичної особи підприємцем та державну реєстрацію 

змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, технічним адміністратором 

Єдиного державного реєстру забезпечується передача відомостей з 

відповідної заяви про обрання спрощеної системи оподаткування 

та/або добровільну реєстрацію як платника податку на додану 

вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

… 

Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації 

... 

2. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник 

пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що 

посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, 

документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи 

службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу іноземця або особи без громадянства. 

У разі подання документів представником додатково подається 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що 

Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації 

... 

2. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник 

пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що 

посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, 

документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи 

службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу іноземця або особи без громадянства. 

У разі подання документів представником додатково подається 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про 

повноваження цього представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі). 

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 

засвідчує повноваження представника, є документ, що 

підтверджує повноваження законного представника особи, або 

нотаріально посвідчена довіреність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до 

законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного 

реєстру довіреностей. 

… 

7. Учасник, керівник юридичної особи має право на 

безоплатній основі в режимі реального часу засобами 

телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт 

подання або прийому документів, поданих для проведення 

реєстраційних дій щодо такої юридичної особи. 

засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про 

повноваження цього представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі). 

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 

засвідчує повноваження представника, може бути: 

1) документ, що підтверджує повноваження законного 

представника особи; 

2) нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 

реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого 

самоврядування); 

3) довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 

держави; 

4) рішення уповноваженого органу управління юридичної 

особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку з призначенням 

(обранням) керівника, за умови подання відповідної заяви 

особисто таким керівником). Цей пункт застосовується також до 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи; 

5) довіреність, видана за підписом керівника політичної 

партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, 

уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного 

утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її 

структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій 

щодо політичної партії, структурного утворення політичної 

партії). 

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до 

законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного 

реєстру довіреностей. 

… 

Виключено. 

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються 

для державної реєстрації 

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються 

для державної реєстрації 
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1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні 

відповідати таким вимогам: 

… 

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 

повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених 

законом, та відповідати законодавству. 

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, 

що подається для державної реєстрації змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується 

та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними 

особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі 

прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність 

підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з 

обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних 

документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів 

або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг та підписаних з використанням кваліфікованого 

електронного підпису, а також інших випадків, передбачених 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального 

засвідчення справжності підпису не поширюється на державну 

реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган 

місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну 

організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також 

на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що 

1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні 

відповідати таким вимогам: 

… 

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 

повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених 

законом, та відповідати законодавству. 

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, 

що подається для державної реєстрації змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується 

та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними 

особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі 

прийняття такого рішення загальними зборами), якщо інше не 

передбачено законом. Рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи (крім акціонерних товариств, 

громадських формувань та об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку) щодо зміни керівника юридичної 

особи у випадках, коли для прийняття такого рішення достатньо 

голосів не більше 10 осіб, підписується засновниками 

(учасниками), уповноваженими ними особами, які голосували за 

таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття 

рішення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи. 

Справжність підписів на рішенні уповноваженого органу 

управління юридичної особи нотаріально засвідчується з 

обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних 

документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів 

або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг та підписаних з використанням кваліфікованого 

електронного підпису, а також інших випадків, передбачених 

законом. 

Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального 

засвідчення справжності підпису не поширюється на державну 

реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган 

місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну 

організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також 

на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що 
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вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу 

місцевого самоврядування. 

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної 

реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи 

благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої 

вимоги в установчих документах відповідного громадського 

об’єднання чи благодійної організації; 

… 

вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу 

місцевого самоврядування. 

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної 

реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи 

благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої 

вимоги в установчих документах відповідного громадського 

об’єднання чи благодійної організації; 

… 

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної 

реєстрації юридичної особи 

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі 

змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до 

відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються 

такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

 

 

 

 

… 

11) заява про обрання юридичною особою спрощеної 

системи оподаткування та/або реєстраційна заява про 

добровільну реєстрацію як платника податку на додану 

вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до 

законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до 

установчих документів змін, які впливають на систему його 

оподаткування; 

… 

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної 

реєстрації юридичної особи 

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі 

змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до 

відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються 

такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі в якій 

також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи 

платником податку на додану вартість та/або про обрання 

спрощеної системи оподаткування, та/або про включення до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

… 

Виключено. 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної 

реєстрації фізичної особи – підприємця 

… 

Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної 

реєстрації фізичної особи – підприємця 

… 
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3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну 

особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі; 

 

 

… 

3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової 

картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою 

про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною 

серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які мають відмітку 

в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта; 

… 

4. Для державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких 

документів: 

1) заява про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її 

рішенням - у разі державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її 

рішенням; 

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове 

рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її 

безвісно відсутньою або оголошенням померлою. 

… 

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну 

особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію 

такої особи платником податку на додану вартість та/або про 

обрання спрощеної системи оподаткування; 

… 

Виключено. 

 

 

Виключено. 

 

 

 

 

 

... 

4. Для державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця подаються такі 

документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

2) копія свідоцтва про смерть фізичної особи - у разі 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або 

оголошенням її померлою (крім випадку, якщо відомості про 

смерть фізичної особи містяться в Державному реєстрі актів 

цивільного стану громадян). 

… 

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших 

реєстраційних дій 

1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на 

підставі: 

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших 

реєстраційних дій 

1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на 

підставі: 
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… 

3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в 

адміністративному порядку відповідно до статті 34 цього Закону. 

2. Порядок проведення державної реєстрації та інших 

реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником 

для державної реєстрації, включає: 

… 

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення 

розгляду документів; 

… 

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення 

розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом 

внесення запису до Єдиного державного реєстру; 

… 

4. У день проведення державної реєстрації змін до 

відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною 

складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою 

відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток, суб’єкт 

державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим 

відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного 

державного реєстру заявнику, товариству, особам, які були 

зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення 

реєстраційної дії, та особам, які зазначені у цьому реєстрі як 

учасники товариства після проведення реєстраційної дії. Якщо 

суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, 

яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково 

надсилає копію виписки зазначеним особам електронною 

поштою. 

… 

… 

3) рішень, прийнятих Міністерством юстиції України, його 

територіальними органами відповідно до статті 34 цього Закону. 

2. Порядок проведення державної реєстрації та інших 

реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником 

для державної реєстрації, включає: 

… 

5) перевірку відомостей Єдиного державного реєстру на 

наявність заборони вчинення реєстраційних дій; 

… 

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови в 

державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного 

державного реєстру; 

… 

Виключено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної 

реєстрації 

1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та 

проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки: 

… 

10) щодо документів, поданих для державної реєстрації у 

результаті вчинення нотаріальних дій, передбачених абзацом 

Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної 

реєстрації 

1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та 

проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки: 

… 

10) щодо документів, поданих для державної реєстрації у 

результаті вчинення нотаріальних дій, передбачених абзацом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n795
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n795
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n75
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першим частини третьої статті 4 цього Закону, - відразу після 

вчинення нотаріусом посвідчувального напису на документі або 

підписання ним документа. У разі нотаріального посвідчення 

правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної 

обставини, державна реєстрація прав проводиться після настання 

певної обставини. 

… 

першим частини третьої статті 4 цього Закону, - відразу після 

вчинення нотаріусом відповідної нотаріальної дії. У разі 

нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого 

пов’язується з настанням певної обставини, державна реєстрація 

прав проводиться після настання певної обставини. 

… 

Стаття 27. Зупинення розгляду документів, поданих для 

державної реєстрації 

1. Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для 

державної реєстрації, є: 

1) подання документів або відомостей, визначених цим 

Законом, не в повному обсязі; 

2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 

15 цього Закону; 

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, 

які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 

серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно 

до статті 13 цього Закону; 

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному 

обсязі; 

7) подання документів з порушенням встановленого 

законодавством строку для їх подання. 

2. Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених 

цією статтею, не допускається. 

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 

годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження 

документів, поданих для державної реєстрації. 

Зупинення розгляду документів, поданих для державної 

реєстрації громадських формувань, здійснюється у строки, 

встановлені статтею 26 цього Закону. 

3. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення. 

4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із 

зазначенням строку та виключного переліку підстав для його 

зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення 

Виключено. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n476
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n476
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n432
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n697
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розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів 

або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його 

електронної пошти. 

5. У разі подання документів, необхідних для усунення підстав 

для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку 

розгляд документів поновлюється. 

6. У разі поновлення розгляду документів обчислення строку 

розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і 

проведення реєстраційних дій починається з дня подання 

документів, необхідних для усунення підстав для зупинення 

розгляду документів. 

7. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення 

розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого 

дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. 

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації 

1. Підстави для відмови у державній реєстрації: 

… 

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про 

судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника 

(учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) 

юридичної особи; 

 

3-

1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей 

Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників 

(учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 

(пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника 

(учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного 

реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями 

про стягнення аліментів за наявності заборгованості з 

відповідних платежів понад три місяці, крім випадку 

збільшення розміру такої частки; 

… 

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації 

1. Підстави для відмови у державній реєстрації: 

… 

3) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна містяться 

відомості про обтяження корпоративних прав - у разі державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника 

(учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) 

юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником 

(учасником); 

3-

1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у 

зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному 

(складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в 

результаті відчуження її таким засновником (учасником), 

подано щодо засновника (учасника), який на момент подання 

заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, 

якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган 

місцевого самоврядування); 

… 
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4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 

протягом встановленого строку; 

… 

Відсутній. 

 

 

… 

2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи – 

підприємця: 

 

… 

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 

протягом встановленого строку; 

… 

4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою 

діяльністю, встановлені законом; 

 

 

 

5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що 

фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - 

підприємець; 

… 

 

5. Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 

годин після надходження документів, поданих для державної 

реєстрації, крім вихідних та святкових днів. 

6. Відмова у державній реєстрації громадських формувань 

здійснюється у строки, встановлені статтею 26 цього Закону. 

… 

4) подання документів або відомостей, передбачених цим 

Законом, не в повному обсязі; 
… 

10-

5) подання документів з порушенням встановленого 

законодавством строку для їх подання, крім документів щодо 

кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; 

… 

2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи – 

підприємця у разі подання заявником заяви у випадку, 

передбаченому цим Законом: 

… 

3) подання документів або відомостей, передбачених цим 

Законом, не в повному обсязі; 

… 

4) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 

поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних 

системах, використання яких передбачено цим Законом; 

5) невідповідність відомостей, зазначених у документах, 

поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, 

використання яких передбачено цим Законом; 

… 

Виключено. 

 

 

Виключено. 

… 

Стаття 29. Реєстраційні справи 

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній 

формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, державну 

реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію 

Стаття 29. Реєстраційні справи 

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та/або 

електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру 

запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 

державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n697


41 

 

включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - 

підприємця. 

… 

реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну 

особу - підприємця. 

… 

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або 

бездіяльності у сфері державної реєстрації 

1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України та його територіальних органів 

або до суду. 

2. Міністерство юстиції України розглядає скарги: 

1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії 

(крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі 

судового рішення); 

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України. 

Територіальний орган Міністерства юстиції України 

розглядає скарги: 

1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено 

реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора; 

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації. 

Територіальний орган Міністерства юстиції України 

розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб’єктів 

державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах 

території, на якій діє відповідний територіальний орган. 

3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України та його територіальних органів 

протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що 

оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися 

про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з 

дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа 

дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною 

дією чи бездіяльністю. 

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або 

бездіяльності у сфері державної реєстрації 

1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів або 

до суду. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України або до суду. 

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України 

можуть бути оскаржені до суду. 

2. Міністерство юстиції України розглядає: 

1) скарги на проведені державним реєстратором 

реєстраційні дії; 

2) скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних 

органів Міністерства юстиції України; 

3) повідомлення державного реєстратора про виявлений 

ним факт використання його ідентифікаторів доступу до 

Єдиного державного реєстру іншими особами. 

Під час розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

здійснюється також перевірка відповідності законодавству у 

сфері державної реєстрації рішень, дій або бездіяльності 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, що 

оскаржувалися до відповідного територіального органу. 

Територіальні органи Міністерства юстиції України 

розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім 

скарг на проведені державним реєстратором реєстраційні дії), 

які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє 

відповідний територіальний орган. 

3. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів 
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У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують 

перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта 

державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших 

осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи 

можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, 

повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк 

розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 

календарних днів. 

4. Днем подання скарги вважається день її фактичного 

отримання Міністерством юстиції України чи його 

територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - 

дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника 

поштового відправлення із скаргою, зазначена відділенням 

поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового 

відправлення або на конверті. 

У разі якщо останній день строку для подання скарги, 

зазначеного в частині третій цієї статті, припадає на вихідний 

або святковий день, останнім днем строку вважається перший 

робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального 

органу Міністерства юстиції України подається особою, яка 

вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити: 

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце 

проживання чи перебування (для фізичних осіб) або 

місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування 

(ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається 

представником; 

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та 

норми законодавства, порушені на думку скаржника; 

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої 

вимоги; 

3-

1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з 

порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком 

скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або 

реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення 

відомостей до Єдиного державного реєстру; 

особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли 

особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, 

але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного 

рішення, здійснення дії або бездіяльності. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів 

Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України протягом одного місяця з дня, 

коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх 

прав, але не пізніше шести місяців з дня прийняття відповідного 

рішення, здійснення дії або бездіяльності. 

Строк для подання скарги, обчислюваний роками, 

закінчується у відповідні місяць і число останнього року такого 

строку. 

Строк для подання скарги, обчислюваний місяцями, 

закінчується у відповідне число останнього місяця такого 

строку. Якщо закінчення строку для подання скарги, 

обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що не має 

відповідного числа, такий строк закінчується в останній день 

цього місяця. 

Якщо закінчення строку для подання скарги припадає на 

вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем 

такого строку є перший після вихідного, святкового чи іншого 

неробочого дня робочий день. 

Строк для подання скарги не вважається пропущеним, 

якщо до його закінчення скаргу подано до установи зв’язку чи 

направлено іншими засобами зв’язку. 

4. Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації подається у письмовій формі та має містити відомості 

про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його 

місце проживання (місцезнаходження), номер телефону та/або 

адресу електронної пошти, суть (реквізити) оскаржуваного 

рішення, дій або бездіяльності, обставини, якими 

обґрунтовується порушення прав скаржника, а також прохання 

(вимоги) скаржника та дату складення скарги. Якщо з дня 

прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або 

бездіяльності спливло більше двох місяців, а у випадку, 

передбаченому абзацом другим частини третьої цієї статті, - 
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4) підпис скаржника або його представника із зазначенням 

дати складення скарги. 

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку 

копії документів, що підтверджують факт порушення прав 

скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається 

представником скаржника - довіреність чи інший документ, що 

підтверджує повноваження такого представника, або копія 

такого документа, засвідчена в установленому порядку. 

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається 

представником скаржника, до такої скарги додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його 

повноваження, або його копія, засвідчена в установленому 

порядку. 

6. За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції 

України та його територіальні органи приймають мотивоване 

рішення про: 

1) відмову в задоволенні скарги; 

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом 

прийняття рішення про: 

а) скасування реєстраційної дії, скасування рішення 

територіального органу Міністерства юстиції України, 

прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження 

реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства 

юстиції; 

б) проведення державної реєстрації - у разі оскарження 

відмови у державній реєстрації, зупинення розгляду документів; 

в) виправлення технічної помилки, допущеної державним 

реєстратором; 

в-

1) про усунення порушень, допущених державним 

реєстратором з визначенням строків виконання наказу; 

г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до 

Єдиного державного реєстру; 

ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного 

державного реєстру; 

більше одного місяця, скарга має містити також відомості про 

дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може 

бути подана в електронній формі, за умови підписання її 

скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації 

з високим рівнем довіри. 

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації можуть бути додані документи (їх копії), що 

підтверджують порушення прав скаржника. 

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації, що подається представником скаржника, додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його 

повноваження, або копія такого документа, засвідчена у 

встановленому порядку. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації, що подана особою, яка не має на це повноважень, або 

не містить відомостей про прізвище, ім’я, по батькові 

(найменування) скаржника, його місце проживання 

(місцезнаходження), суть (реквізити) оскаржуваного рішення, 

дій або бездіяльності, обставини, якими обґрунтовується 

порушення прав скаржника, дати, коли скаржник дізнався про 

порушення своїх прав (якщо зазначення такої дати є 

обов’язковим), повертається скаржнику на підставі 

мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його 

територіального органу не пізніш як через 15 днів з дня її 

надходження. 

Повернення скарги не позбавляє скаржника права на 

повторне її подання у встановленому порядку. 

Перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання 

скарги до дня її повернення скаржнику. 

5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації, повідомлення державних реєстраторів про виявлені 

ними факти використання їх ідентифікаторів доступу до 

Єдиного державного реєстру іншими особами розглядаються у 

строк не більше одного місяця з дня їх надходження. 
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е) притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадової особи територіального органу Міністерства юстиції 

України; 

є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ" і "е" пункту 2 

цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції 

України. 

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції 

України та його територіальні органи можуть прийняти 

мотивоване рішення, в якому передбачити шляхи для 

задоволення скарги. 

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, 

надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його 

прийняття. 

У разі якщо за результатом розгляду скарги Міністерством 

юстиції України чи його територіальними органами виявлено 

прийняття державними реєстраторами чи суб’єктами державної 

реєстрації рішень з порушенням законодавства, що має 

наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних 

та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України, його 

територіальні органи вживають заходів до негайного 

повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для 

вжиття необхідних заходів. 

7. Рішення, передбачені підпунктами "а"-"в" пункту 2 

частини шостої цієї статті, виконуються не пізніше наступного 

робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Для 

виконання таких рішень повторне подання документів для 

проведення державної реєстрації та сплата адміністративного 

збору не вимагаються. 

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день 

надходження рішень, передбачених підпунктами "г" та "ґ" 

пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує його негайне 

виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання 

У разі якщо в місячний строк розгляд скарги на рішення, дії 

або бездіяльність у сфері державної реєстрації, повідомлення 

державного реєстратора про виявлений ним факт використання 

його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру 

іншими особами провести неможливо, Міністерство юстиції 

України, його територіальні органи встановлюють необхідний 

строк для її розгляду, про що повідомляється особі, яка подала 

скаргу. При цьому загальний строк для вирішення питань, 

порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації, розгляд якої не належить до компетенції 

Міністерства юстиції України, його територіального органу, не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження направляється за 

належністю, про що повідомляється скаржник. 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної 

реєстрації, повідомлення державного реєстратора про виявлені 

ним факти використання його ідентифікаторів доступу до 

Єдиного державного реєстру іншими особами можуть бути 

об’єднані для розгляду, якщо це сприятиме своєчасному, 

всебічному та об’єктивному встановленню відповідних 

обставин. У такому разі строк розгляду обраховується з дня 

надходження першої із скарг. 

6. За результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції 

України, його територіальні органи приймають одне з таких 

мотивованих рішень, яке не пізніше наступного робочого дня з 

дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України чи відповідного територіального 

органу: 

про задоволення скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або 

бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної 

реєстрації); 

про відмову в задоволенні скарги (якщо оскаржувані 

рішення, дії або бездіяльність відповідають законодавству у 

сфері державної реєстрації); 

про залишення скарги без розгляду по суті. 



45 

 

доступу до Єдиного державного реєстру визначається 

Міністерством юстиції України. 

Рішення, передбачені підпунктами "е" та "є" пункту 2 

частини шостої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції 

України, його територіальними органами невідкладно, але не 

пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття. 

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або 

анулювання доступу нотаріуса до Єдиного державного реєстру, 

скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації 

Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на 

розгляд суб’єкту державної реєстрації, у якого зберігається 

реєстраційна справа, документів, що подані для проведення 

реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного 

нотаріуса, акредитованого суб’єкта державної реєстрації. 

8. Міністерство юстиції України та його територіальні 

органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо: 

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених 

частиною п’ятою цієї статті; 

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги 

шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації 

новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної 

особи, іншої організації, припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення 

реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено 

наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи; 

3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу 

про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, 

про визнання позову відповідачем або затвердження мирової 

угоди сторін; 

4) у разі наявності інформації про судове провадження у 

зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого 

предмета і тієї самої підстави; 

5) є рішення цього органу з такого самого питання; 

6) в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання 

від цього самого скаржника; 

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень; 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи 

залишають скаргу на рішення, дії або бездіяльність у сфері 

державної реєстрації без розгляду по суті, якщо: 

1) встановлений цим Законом для подання скарги строк 

сплив до дня її подання; 

2) Міністерством юстиції України, його територіальним 

органом за результатами розгляду скарги з такого самого 

питання вже приймалося рішення про задоволення скарги або 

про відмову в її задоволенні; 

3) наявна інформація про відкрите за заявою скаржника 

судове провадження, предметом якого є оскарження тих самих 

рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації; 

4) скаргу подано особою, права якої у зв’язку з 

оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю у сфері 

державної реєстрації не порушено; 

5) скаргу подано особою, яка не має на це повноважень; 

6) скаржником подано до Міністерства юстиції України, 

його територіального органу заяву про залишення скарги без 

розгляду. 

7. У разі задоволення скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації або підтвердження 

факту використання ідентифікаторів доступу державного 

реєстратора до Державного реєстру прав іншими особами 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи 

приймають рішення про: 

1) скасування реєстраційної дії, скасування рішення 

територіального органу Міністерства юстиції України; 

2) виправлення технічної помилки, допущеної державним 

реєстратором, або про зобов’язання державного реєстратора 

виправити допущену ним технічну помилку; 

3) зобов’язання державного реєстратора, суб’єкта державної 

реєстрації усунути допущені ними порушення з визначенням 

строків для виконання такого зобов’язання; 

4) тимчасове блокування або про анулювання доступу 

державного реєстратора до Єдиного державного реєстру. 

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або 

про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного 
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8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги; 

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до 

компетенції органу; 

10) державним реєстратором, територіальним органом 

Міністерства юстиції України прийнято таке рішення 

відповідно до законодавства. 

9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

10. Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції 

України та його територіальних органів можуть бути оскаржені 

до суду. 

 

державного реєстру вирішується питання про передачу на 

розгляд іншого державного реєстратора документів, що подані 

для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у 

відповідного державного реєстратора. У разі якщо інші державні 

реєстратори, які перебувають у трудових відносинах з 

відповідним суб’єктом державної реєстрації, відсутні або 

державним реєстратором є нотаріус, такі документи 

передаються до територіально найближчого суб’єкта державної 

реєстрації, що має не менше трьох державних реєстраторів, які 

мають доступ до Єдиного державного реєстру, або іншому 

нотаріусу (нотаріусам) за попереднім погодженням із ним 

(ними). У разі прийняття рішення про тимчасове блокування 

доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру 

стосовно нотаріуса такому нотаріусу забезпечується доступ до 

Єдиного державного реєстру у режимі отримання інформації для 

здійснення нотаріальної діяльності відповідно до закону; 

5) притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадової особи територіального органу Міністерства юстиції 

України; 

6) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Рішення про скасування реєстраційної дії, про анулювання 

доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової 

особи територіального органу Міністерства юстиції України за 

результатами розгляду відповідної скарги приймаються 

виключно Міністерством юстиції України. 

У разі якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії 

або бездіяльність у сфері державної реєстрації виявлено 

порушення законодавства, що має наслідком порушення прав та 

законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, Міністерство 

юстиції України, його територіальні органи вживають заходів 

для повідомлення про це правоохоронних органів. 

8. Рішення, передбачені пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї 

статті, виконуються посадовою особою Міністерства юстиції 

України чи його територіального органу не пізніше наступного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF#n9
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робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Для 

виконання таких рішень повторне подання заяв, документів для 

проведення реєстраційних дій та сплата адміністративного збору 

не вимагаються. Наявність інших зареєстрованих заяв щодо 

певного суб’єкта, стосовно якого проводяться реєстраційні дії, 

рішень про заборону вчинення реєстраційних дій (крім судових 

рішень про заборону вчинення реєстраційних дій посадовими 

особами Міністерства юстиції України, його територіального 

органу) не є підставою для відкладення виконання рішення 

Міністерства юстиції України, його територіального органу або 

відмови у проведенні відповідної реєстраційної дії. 

Рішення, передбачені пунктом 3 частини сьомої цієї статті, 

виконуються державним реєстратором, суб’єктом державної 

реєстрації у строки, визначені Міністерством юстиції України, 

його територіальними органами. 

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день 

надходження рішень, передбачених пунктом 4 частини сьомої 

цієї статті, забезпечує їх негайне виконання. Порядок 

тимчасового блокування та анулювання доступу до Єдиного 

державного реєстру визначається Міністерством юстиції 

України. 

Рішення, передбачені пунктами 5 і 6 частини сьомої цієї 

статті, виконуються Міністерством юстиції України, його 

територіальними органами невідкладно, але не пізніше п’яти 

робочих днів з дня їх прийняття. 

9. Міністерство юстиції України, його територіальний орган 

може з власної ініціативи або за заявою заінтересованої особи 

виправити описки (помилки), допущені в рішенні, прийнятому 

за результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації. 

Заява про внесення виправлень до рішення, прийнятого за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність 

у сфері державної реєстрації, розглядається Міністерством 

юстиції України чи відповідним територіальним органом 

протягом 10 днів з дня її надходження. 
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Рішення про внесення виправлень до рішення, прийнятого 

за результатами розгляду скарги на рішення, дії або 

бездіяльність у сфері державної реєстрації, не пізніше 

наступного робочого дня після його прийняття розміщується на 

офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України чи 

відповідного територіального органу та надсилається 

заінтересованим особам. 

10. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 

територіальних органів Міністерства юстиції України 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації 

1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у 

такому розмірі: 

… 

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім 

громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про 

здійснення зв’язку з юридичною особою. Якщо відповідно до 

частини четвертої статті 25 цього Закону певним особам має 

надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір 

адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості 

таких осіб; 

… 

3. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір 

не повертається. 

 

 

 

… 

Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації 

1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у 

такому розмірі: 

… 

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім 

громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про 

здійснення зв’язку з юридичною особою; 

 

 

 

 

 

… 

3. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір 

не повертається. Якщо протягом місяця з дня прийняття рішення 

про відмову заявником повторно подано документи для 

відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не 

справляється. 

… 

Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" 

Стаття 11. Статут товариства 

… 

10. Рішення засновників про створення товариства, що діє на 

підставі модельного статуту, та рішення учасників про 

Стаття 11. Статут товариства 

… 

10. Рішення засновників про створення товариства, що діє на 

підставі модельного статуту, підписується усіма засновниками (їх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
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провадження діяльності на підставі модельного статуту 

підписуються усіма засновниками (учасниками). Рішення 

учасників про перехід товариства з модельного статуту на діяльність 

на підставі статуту та рішення учасників про зміну редакції 

модельного статуту, на підставі якого діє товариство, підписуються 

учасниками, які голосували за відповідне рішення. Справжність 

підписів засновників (учасників) або уповноваженої особи 

засвідчується нотаріально, крім рішень, створених на порталі 

електронних сервісів та підписаних з використанням 

кваліфікованого електронного підпису. 

 

… 

представниками). Рішення учасників про провадження діяльності 

на підставі модельного статуту про перехід товариства з 

модельного статуту на діяльність на підставі статуту та рішення 

учасників про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого 

діє товариство, підписуються учасниками (їх представниками), які 

голосували за відповідне рішення та кількості голосів яких 

достатньо для прийняття рішення. Справжність підписів 

засновників (учасників) або їх представників засвідчується 

нотаріально, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів 

та підписаних з використанням кваліфікованого електронного 

підпису. 

… 

 


