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Мастерство юстищУ УкраУни з метою напрацювання единоУ практики
послщовност1 дш суб'ект1в, уповноважених на проведения державноУ реестращУ
речових прав на нерухоме майно та Ух обтяжень (дал1 - державш реестратори)
пщ час реал1зац11 ними положень пункту 20 Порядку державноУ реестращУ
речових прав на нерухоме майно та Ух обтяжень, затвердженого постановок)
Кабшету MmicTpiB УкраУни вщ 25 грудня 2015 року № 1127, (у зв'язку i3
прийняттям постанови Кабшету Мппстр1в УкраУни вщ 06 грудня 2017 року
№ 925 «Деяю питания удосконалення мехашзм1в захисту речових прав на
земельн! дшянки» (дал1 - постанова), а також для уникнення зловживань та
непорозумшь у сказашй сфер1 BiflHocnu, доводить до вцюма наступне.
Зазначеною постановою визначено новий порядок 1нформац1йноУ
взаемод1У М1Ж Державним реестром речових прав на нерухоме майно (дал1 Державний реестр прав) та Державним земельним кадастром (дал1 - ДЗК) у
зв'язку i3 чим, внесено вщповщш змши до Порядку державноУ реестрац11
речових прав на нерухоме майно та Ух обтяжень, затвердженого постановою
Кабшету MinicTpiB УкраУни вщ 25 грудня 2015 року № 1127 (дал1 - Порядок).
Так, зокрема пункт 20 Порядку доповнено новими абзацами, вщповщно
до яких «пщ час проведения державноУ реестраш'У права сшльноУ власност1 на
земельну дшянку щодо одного i3 сп1ввласник1в у раз1 наявност1 у в1домостях
Державного земельного кадастру, отриманих в1дпов1дно до цього Порядку,
вщомостей про право сшльноУ власност1 на земельну дшянку i3 зазначенням
ycix сп1ввласник1в, перенесених з державного реестру земель, державний
реестратор одночасно з державною реестращею права спшьноУ власност1 щодо
одного i3 сп1ввласник1в також переносить eidoMOcmi про шших стввласниюв
на таку земельну дшянку до вгдповгбного вгдкритого роздту в Державному
peecmpi прав.
Перенесения вщомостей про кожного 13 стввласниюв на земельну
дшянку у випадку, передбаченому абзаиом трет1м цього пункту, здшснюеться
виключно за вщсутност1 у Державном} peecTpi прав вщомостей про перехщ
права власност1 вщповщного сп1ввласника до третьоУ особи.
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У pa-ii наявносп в отриманих вщповщно до цього Порядку вщомостях
Державного земельного кадастру, K p i M вщомостей про право власност1 на
земельну дшянку, перенесених з державного реестру земель вщомостей про
mini penoBi права, державний реестратор одночасно з вгдкриттям роздшу в
Державному peecmpi прав також переносить таю eidoMocmi з Державного
земельного кадастру про речовг права на таку земельну дшянку, про суб'ектгв
зазначених прав до вгдповгдного вгдкритого роздш.».
Проте, анал1з практики застоеування вказаноУ норми евщчить про
наявшеть pi3HHX пщход1в до УУ розумшня та реал1защУ, враховуючи вказане, з
метою уникнення таких непорозумшь, в першу чергу слщ звернути увагу на
наступне.
Вщповщно до частини третьо'У статп 3 Закону УкраУни «Про державну
реестрацпо речових прав на нерухоме майно та Тх обтяжень» (дал1 - Закон)
речов1 права на нерухоме майно та Их обтяэ/сення, що виникли до 1 с'тня
2013 року, визнаютъея дшеними за наявноетт одшеУ з таких умов:
1) реестращя таких прав була проведена вщповщно до законодавства, що
д!яло на момент Ух виникнення;
2) на момент виникнення таких прав д!яло законодавство, що не
передбачало ix обов'язково!' реестращУ.
На сьогодш, вщпов!дно до положень статт1 13 Закону невщ'емною
арх1вною складовою частиною Державного реестру прав е Реестр прав
власност1 на нерухоме майно, Сдиний реестр заборон вщчуження об'ект1в
нерухомого майна та Державний реестр шотек.
Як в1домо, для прикладу, Реестр прав власноеп на нерухоме майно
м1стить вщомост1 про зареестрован1 речов1 права на нерухоме майно, державна
реестращя яких проводилась до 01 стчня 2013 року. Державний реестр шотек у
свою чергу мютить вщомостт
про обтяження i зм1ну умов обтяження
нерухомого майна шотекою, вщст\илення прав за шотечним договором,
передачу, анулювання, видачу дублжа! а заставноУ та видачу новоУ заставноУ.
В i домоет! i3 зазначених шформацшних систем переносяться до
Державного реестру прав (його роздшу або спецроздшу) державним
реестратором i3 метою наповнення ост аннього.
Для вказаних д1й державними реестраторами не вимагаеться подача заяви
уповноваженим заявником, проте вказаш дй' не суперечать «заявочному
принципу» у сфер1 державноУ реестращУ прав оскшьки такий механ!зм
перенесения вщомостей по сут1 не передбачае проведения державноУ реестращУ
прав, а е лише перенесениям шформащУ про проведену державну реестращю
речового права чи обтяження, яка визнаеться державою.
Так, процедуру ведения Державного реестру речових прав на нерухоме
майно визначае Порядок ведения Державного реестру речових прав на
нерухоме майно, затверджений постановою Кабшету Мшютр1в УкраУни
вщ 26 жовтня 2011 року № 1141 (дал1 - Порядок), вщповщно до пункту 29
якого, у випадках, передбачених законодавством, державний реестратор
вносить до запиЫв Державного реестру прав вщомосп про перенесения запис1в
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про нерухоме майно, про право власносп та суб'екта цього права, про шип
речов1 права та суб'екта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та
суб'екта цих прав i3 роздшв, яю закриваються, або специального роздшу
Державного реестру прав, шформашйних систем, у яких до 01 с!чня 2013 року
вщповщно до законодавства здшснювалася державна реестращя прав.
Принагщно зазначаемо, що до 01 С 1 ч н я 2013 року вщомосп про penoei
права на земельш дшянки вносились до ДЗК i на сьогодш вказаний реестр
мютить частину даних, яю, вщповщно, вщсутш у Державному peecTpi прав.
Тому аналопчно «процедурно» слщ розум!ти i положения пункту 20
Порядку, у якому йдеться про порядок перенесения до Державного реестру
прав шформащ'У, отриманоУ з ДЗК про стввласниюв та про шип речов! права,
метою прийняття якого було запровадження мехашзму, який дозволив би
максимально наповнювати шформащею, яка мютиться у ДЗК, Державний
реестр прав, а також запобшання випадкам некоректного внесения вщомостей
до ДЗК та невщповщност! шформацп, яку мютить ДЗК та Державний реестр
прав.
Тому наголошуемо, що державна реестращя прав проводиться за заявою
заявника, шляхом звернення до суб'екта державноУ реестращУ прав на пщстав1
оригшал1в докумеьгпв, необхщних для вщповщноУ реестращУ. Вимагати не
передбаче1п законодавством документи, в тому числ1 щодо речових прав шших
сп1ввласник1в, заборонено. Пщставою внесения 1нформащУ про право власност1
в1дносно 1нших сп1ввласник1в в окресленому випадку будуть вщомост1,
отримаш з Державного земельного кадастру за допомогою техшчних
можливостей Державного реестру прав.
Тобто за одшею заявою, поданою заявником, державному реестратору
слщ приймати одне р1шення стосовно вщповщного сп1ввласника.
Таке p i i u e H H f l та положения пункту 20 Порядку е пщставою для
перенесения вщомостей стосовно шших стввласниюв, отриманих у порядку
взаемод1У i3 ДЗК.
KpiM того, в такому випадку формуеться один витяг з Державного реестру
прав про проведену державну реестращю прав для подалыного використання
заявником (лише щодо заявлених прав тявника).
Окреслена вища процедура щлком узгоджуеться i3 «заявочним
принципом» та дозволяе досягнути щлей, як1 були поставлен! пщ час внесения
3 M i n до Порядку.
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