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НОРМАТИВНА БАЗА:

1. Цив�льний кодекс України;
2. Закон України «Про нотар�ат»;
3. Закон України «Про державну реєстрац�ю речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»;
4. Постанова Каб�нету м�н�стр�в України в�д 25 грудня 2015 р. № 1127
 (в редакц�ї постанови Каб�нету М�н�стр�в України
 в�д 23 серпня 2016 р. № 553) «Про затвердження Порядку
 державної реєстрац�ї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (дал� – Порядок
1127);
5. Наказ М�н�стерства юстиц�ї України 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку
вчинення нотар�альних д�й нотар�усами України» - (дал� – Порядок);
6. Судова практика.



Загалом сл�д розр�зняти випадки необх�дност�
наявност� ориг�нал�в паперових документ�в, як�
посв�дчують право власност�, та випадки, коли

законодавство дозволяє використовувати запис в
Державному реєстр� прав.

 



 СТАТТЯ 55. ПОСВІДЧЕННЯ
ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ
ТА ЗАСТАВУ МАЙНА

 Договори про в�дчуження та заставу майна,
кр�м випадк�в, встановлених статтею 38

Закону України "Про �потеку", посв�дчуються за
умови подання документ�в, що п�дтверджують
право власност� на майно, що в�дчужується або

заставляється, або за наявност� державної
реєстрац�ї права власност� на таке майно у

Державному реєстр� речових прав на нерухоме
майно. У раз� застави майбутнього майна або
створення забезпечувального обтяження в
майбутньому майн� нотар�усу надаються

документи, що п�дтверджують наявн�сть прав
на набуття такого майна у власн�сть у

майбутньому.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n308


 Видача св�доцтва про право на спадщину на майно, право
власност� на яке п�длягає державн�й реєстрац�ї, проводиться
нотар�усом п�сля подання документ�в, що посв�дчують право
власност� спадкодавця на таке майно, кр�м випадк�в,
передбачених пунктом 3 глави 7 розд�лу І цього Порядку, та
перев�рки в�дсутност� заборони або арешту цього майна.
(Пп.4.15 п.4 глави 10 розд�лу ІІ Порядку)



 Документи, на п�дстав� яких вчинено нотар�альну д�ю, та
документи або коп�ї (витяги) з них, необх�дн� для вчинення
нотар�альної д�ї, обов'язково долучаються до прим�рника
правочину, св�доцтва тощо, як� залишаються у справах
нотар�уса. У раз� коли державну реєстрац�ю права власност�
на земельну д�лянку та об’єкт нерухомого майна проведено
без видач� документа, що посв�дчує таке право або у
зв’язку �з втратою, пошкодженням чи псуванням
в�дпов�дного державного акта на право власност�,
св�доцтва про право власност� на нерухоме майно,
нотар�альна д�я щодо такого майна вчиняється на п�дстав�
�нформац�ї з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до
нього. Така �нформац�я долучається до прим�рника
правочину, св�доцтва тощо, як� залишаються у справах
нотар�уса. (Пункт 3 глави 7 розд�лу І Порядку)



 ВИДАЧА ДУБЛІКАТА НОТАРІАЛЬНО
ПОСВІДЧЕНОГО ДОКУМЕНТА

 В�дпов�дно до ст. 53 Закону України «Про нотар�ат»
дубл�кат нотар�ально посв�дченого документа
може бути виданий:
 - за письмовою заявою ос�б, за дорученням яких
або щодо яких вчинялася нотар�альна д�я;
 - а письмовою заявою правонаступник�в ос�б, за
дорученням яких або щодо яких вчинялася
 нотар�альна д�я, а дубл�кат �потечного договору - в
тому числ� за письмовою заявою
 �потекодержателя за �потечним договором;
 - за письмовою заявою спадкоємц�в ос�б, за
дорученням яких або щодо яких вчинялася
нотар�альна д�я, а також виконавця запов�ту та на
запит нотар�уса, яким заведено спадкову справу. 



 Стаття 392. Визнання права
власност� (Цив�льний кодекс
України)

1.     Власник майна може пред'явити
позов про визнання його права
власност�, якщо це право
оспорюється або не визнається
�ншою особою, а також у раз� втрати
ним документа, який засв�дчує його
право власност�.

 



Постанова ВС в�д 22 червня 2021 року Справа № 200/606/18 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98483110

Отже, св�доцтво про придбання майна з прилюдних торг�в (аукц�он�в) та св�доцтво про придбання майна
з прилюдних торг�в (аукц�он�в), якщо прилюдн� торги (аукц�они) не в�дбулися, не є правовстановлюючим
документом, а лише п�дтверджує вчинення сторонами д�й, спрямованих на передання нерухомого майна
у волод�ння покупцю. Видача св�доцтва не тягне переходу права власност� на нерухоме майно в�д
боржника до покупця. В�дпов�дно до частини четвертої статт� 334 ЦК України права на нерухоме майно,
як� п�длягають державн�й реєстрац�ї, виникають з дня такої реєстрац�ї в�дпов�дно до закону. Абзац
другий пункту 8 розд�лу X Порядку, в�дпов�дно до якого у випадку придбання нерухомого майна
документом, що п�дтверджує виникнення права власност� на придбане майно, є св�доцтво про
придбання нерухомого майна з прилюдних торг�в, яке видається нотар�усом на п�дстав� акта про
проведен� електронн� торги, не в�дпов�дає зазначен�й норм� закону, а тому не п�длягає застосуванню
зг�дно з частиною сьомою статт� 10 ЦПК України. Тому св�доцтво є лише п�дставою для державної
реєстрац�ї права власност� за покупцем, але не є правовстановлюючим документом, � вичерпує свою д�ю �з
зд�йсненням такої реєстрац�ї.

 



 БУВАЮТЬ ВИПАДКИ, КОЛИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ
НА НЕРУХОМІСТЬ ВИНИКЛО НА ПІДСТАВІ
РІШЕННЯ СУДУ.

 Щоб повторно отримати коп�ю р�шення
суду, потр�бно звертатися з в�дпов�дною
заявою до суду першої �нстанц�ї. Нав�ть якщо
крапку у справ� поставив апеляц�йний суд
або Верховний Суд, звертатися за коп�єю
необх�дно саме в суд першої �нстанц�ї,
оск�льки там м�стяться матер�али справи.



 Для державної реєстрац�ї права власност� та �нших речових прав на
земельну д�лянку, права власност� на зак�нчений буд�вництвом
об’єкт чи об’єкт незавершеного буд�вництва, реєстрац�ю яких
проведено до 1 с�чня 2013 р. в�дпов�дно до законодавства, що д�яло на
момент їх виникнення, у зв’язку �з втратою, пошкодженням чи
псуванням в�дпов�дного державного акта на право власност� чи
пост�йного користування земельною д�лянкою, св�доцтва про право
власност� на нерухоме майно використовуються в�домост� з
Державного земельного кадастру або Реєстру прав власност� на
нерухоме майно, який є арх�вною складовою частиною Державного
реєстру прав, та паперовий нос�й �нформац�ї (реєстров� книги,
реєстрац�йн� справи, ведення яких зд�йснювали п�дприємства бюро
техн�чної �нвентаризац�ї).

ЩОДО ВТРАТИ
ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ
ДОКУМЕНТІВ НА
СПАДКОВЕ НЕРУХОМЕ
МАЙНО.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА
ВЛАСНОСТІ НА

СПАДКОДАВЦЯ НА ПІДСТАВІ
П.53 ТА П.66 ПОРЯДКУ 1127



 У раз� наявност� в заявника коп�ї прим�рника втраченого, пошкодженого
чи з�псованого державного акта, св�доцтва про право власност� на

нерухоме майно подається також в�дпов�дна коп�я.
 

 Державна реєстрац�я прав у випадку, передбаченому цим пунктом,
проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором

наявност� зареєстрованих речових прав на п�дстав� таких документ�в у
Державному земельному кадастр� чи в Реєстр� прав власност� на нерухоме

майно, або на паперових нос�ях �нформац�ї (в реєстрових книгах,
реєстрац�йних справах, ведення яких зд�йснювали п�дприємства бюро

техн�чної �нвентаризац�ї), а у раз� коли таким майном є зак�нчений
буд�вництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного буд�вництва, - також за
наявност� в�домостей про його техн�чну �нвентаризац�ю, отриманих

державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфер�
буд�вництва, з обов’язковим зазначенням у Державному реєстр� прав

в�домостей про втрату, пошкодження чи з�псування в�дпов�дного
документа.

 (П.53 Порядку 1127)
 



 Для державної реєстрац�ї права власност� на п�дстав� заяви спадкоємця подаються
документи, необх�дн� для в�дпов�дної реєстрац�ї, передбачен� статтею 27 Закону

України “Про державну реєстрац�ю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та
цим Порядком, що п�дтверджують набуття спадкодавцем права власност� на нерухоме

майно, витяг �з Спадкового реєстру про наявн�сть заведеної спадкової справи та
документ, що м�стить в�домост� про склад спадкоємц�в, виданий нотар�усом чи

уповноваженою на це посадовою особою органу м�сцевого самоврядування, якими
заведено в�дпов�дну спадкову справу.

 Державна реєстрац�я права власност� на п�дстав� заяви спадкоємця проводиться
шляхом внесення до Державного реєстру прав в�домостей про суб’єкта права власност�

- спадкодавця з обов’язковим зазначенням в�домостей про смерть такої особи.
 У раз� коли нерухоме майно розташоване в межах дек�лькох територ�й - Автономної

Республ�ки Крим, областей, м. Києва чи м. Севастополя, державна реєстрац�я прав
проводиться в межах одн�єї територ�ї, що обрана заявником.

( П.66 Порядку 1127)
 
 

Якщо, власник майна помер, а його право власност�
виникло (догов�р дарування, дов�дка кооперативу), однак
не було зареєстроване, тод� державна реєстрац�я права

власност� померлого проводиться також зг�дно п.66
Порядку � у випадках описаних вище отримується

дубл�кат отраченого документа за запитом нотар�уса, в
провадженн� якого знаходиться спадкова справа.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n295

