ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ

Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт
нерухомого майна подаються:
1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна
адреси;
4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у
спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли
державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну
часткову власність);
5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі,
коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого
здійснювалось у результаті спільної діяльності).
Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли
реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.
Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні)
житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні)
будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5
серпня 1992 р., подаються:
1) технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;
2) документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна
адреси.
Документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси,
не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться
на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок,
збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в
Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково
зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за
яким державним реєстратором отримуються відомості Державного

земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної
ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, для подальшого
відображення таких відомостей як адреси об'єкта нерухомого майна.
У разі коли індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні
будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що
були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на
територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до
законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, замість
документів, передбачених цим пунктом, можуть бути подані документи,
передбачені статтею 31 Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Для державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна
державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та
право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за
відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або
комунальної власності на такий об'єкт, подаються:
1) технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;
2) витяг з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо такого
об'єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);
3) документ, що підтверджує факт перебування об'єкта нерухомого майна
у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого
самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);
4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об'єкта
нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного
майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права
комунальної власності).
Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально
визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення
тощо), розміщене в об'єкті нерухомого майна, будівництво якого
здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб,
власником такого майна подаються:
документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за
особою об'єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний

договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав
тощо).
У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що
підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об'єкта будівництва,
є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття
у власність об'єкта інвестування.
У разі придбання особою безпроцентних (цільових) облігацій, за якими
базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують
набуття у власність закріпленого за особою об'єкта будівництва, є договір
купівлі-продажу облігацій та за наявності документ, згідно з яким
здійснилося закріплення відповідного об'єкта інвестування за власником
облігацій (договір резервування, бронювання тощо).
У разі придбання майнових прав на об'єкт нерухомості документом, що
підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об'єкта будівництва,
є договір купівлі-продажу майнових прав;
- технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно
(квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).
У разі коли державна реєстрація права власності здійснюється на окреме
індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове
приміщення тощо), розміщене в об'єкті нерухомого майна, будівництво
якого завершено та який прийнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р.,
також обов'язково зазначаються у відповідній заяві відомості про
реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та
подаються завірені особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб,
копії:
- документа, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна
адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на
реконструйований об'єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса
отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес
об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна та зазначена в
документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта);
Для державної реєстрації права власності у зв'язку з передачею
майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до

статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські
та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:
1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що
передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право
власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує
факт передачі такого майна.
Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому
документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується
відповідно до Закону України "Про нотаріат";
3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами
юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється
іншою юридичною особою);
4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється
щодо майна, що перебуває у спільній власності).
Для державної реєстрації права власності у зв'язку з передачею у
власність фізичним та юридичним особам майна у результаті
припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з
неї нової юридичної особи подаються:
1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що
передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли
право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі
прав);
2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками)
юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію
юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме
майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого
майна або рішення відповідного органу про подальше використання
зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);
3) передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками)
юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття,
приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання
або перетворення юридичної особи);
4) розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками)
юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної

особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи
або виділу з неї нової юридичної особи).
Для державної реєстрації права власності у зв'язку з передачею
майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу
засновників (учасників) юридичної особи, подаються:
1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що
передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли
право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі
прав);
11) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує
факт передачі такого майна.
Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому
документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується
відповідно до Закону України "Про нотаріат";
2) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами
юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або
юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної
особи.

Для державної реєстрації права власності на підставі рішення власника
майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого
майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну
власність або з приватної у державну чи комунальну власність також
подаються:
1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про
надання згоди на передачу об'єкта нерухомого майна;
2) акт приймання-передачі такого об'єкта нерухомого майна.
Крім того, державна реєстрація права власності та інших речових
проводиться на підставі
1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом
якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній
реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у
разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською
установою України, чи його дубліката;
3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або
консульською установою України, чи його дубліката;
4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних
торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;
5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації
наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому
фонді, чи його дубліката;
6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня
2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною
адміністрацією, чи його дубліката;
7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного
управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого
майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
8) державного акта на право приватної власності на землю, державного
акта на право власності на землю, державного акта на право власності на
земельну ділянку або державного акта на право постійного користування
землею, виданих до 1 січня 2013 року;
9) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або
припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про
повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу
об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з
комунальної у державну власність або з приватної у державну чи
комунальну власність.

