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До уваги громадян, які відчужили 
нерухоме майно до 22.06.2018 року, 

а в Реєстрі прав власності 
залишився запис про власність

З 22 червня 2018 року діє нова редакція 
Порядку ведення Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 року № 1141 (далі — Порядок).

Порядком визначено, що невід’ємною 
архівною складовою частиною Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — 
Державний реєстр прав) є Реєстр прав 
власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
та Державний реєстр іпотек.

Відомості невід’ємної архівної складової 
частини Державного реєстру прав 
використовуються державним реєстратором 
під час проведення державної реєстрації прав 
для встановлення наявності (відсутності) 
записів про державну реєстрацію прав, їх 
обтяжень, у тому числі з метою їх перенесення 
до Державного реєстру прав та погашення у 
випадках, передбачених цим Порядком.

Пунктом 45 Порядку встановлено, що у разі 
державної реєстрації прав, реєстрацію яких 
проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій 
частині Державного реєстру прав, після внесення 
до Державного реєстру прав відомостей щодо 
права власності, перенесення з архівної складової 
частини Державного реєстру прав до Державного 
реєстру прав записів про інше речове право, про 
обтяження речового права, державний реєстратор 
проставляє у Реєстрі прав власності на нерухоме 
майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна та/або Державному 
реєстрі іпотек відмітку про погашення такого 
запису.

Правила цього пункту в частині 
проставлення відмітки про погашення 
запису в Реєстрі прав власності на 
нерухоме майно, Єдиному реєстрі 
заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна та/або Державному 
реєстрі іпотек застосовуються 
також у разі, коли така державна 
реєстрація вже проведена в 
Державному реєстрі прав без 
проставлення відповідної відмітки під 
час проведення наступних 
реєстраційних дій щодо відповідного 
об’єкта нерухомого майна за умови 
належної ідентифікації такого 
об’єкта у відповідних реєстрах або у 
разі відсутності необхідності 
проведення реєстраційних дій — за 
заявою про внесення змін до записів 
Державного реєстру прав.
      Таку заяву може подати також 
особа, записи про яку в Реєстрі прав 
власності на нерухоме майно 
залишилися без проставлення відмітки 
про погашення, або її спадкоємці 
(правонаступники).
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