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Державна реєстрація 
у сфері земельних відносин

Основним показником дієвості 
та ефективності громадянського су-
спільства є рівень забезпечення прав і
свобод людини, які визнані як загаль-
нолюдська цінність. Одним із таких
прав є право власності на земельні
ділянки, яке є фундаментальним пра-
вом, гарантованим державою та перед-
баченим Конституцією України. Стат-
тя 14 Конституції України проголошує,
що «право власності на землю гаранту-
ється. Це право набувається і реалі-
зується громадянами, юридичними
особами та державою виключно від-
повідно до закону». Ці конституційні
положення є свідченням визнання 
на конституційному рівні важливості
та непорушності права власності на
земельні ділянки через особливий
чітко визначений законом порядок
набуття та реалізації цього права.
При цьому однією з важливих гаран-
тій захисту земельних, майнових та
інших суб’єктивних прав власників
землі й землекористувачів є створен-
ня ефективної системи державної
реєстрації земельних ділянок та прав

на них, що забезпечує безпеку цивіль-
ного обігу.

Державна реєстрація у сфері зе-
мельних відносин є комплексним пра-
вовим інститутом, що потребує при
його дослідженні аналізу науково-
практичних підходів представників
науки цивільного, земельного та адмі-
ністративного права щодо розуміння
основних категорій. Проблематика
вдосконалення здійснення державної
реєстрації прав на нерухомість ви-
світлена у дисертаційних дослідженнях
Я. О. Пономарьової, С. С. Овчарук,
О. В. Глотової, С. В. Гринько, В. К. Гу-
ревського, К. П. Пейчева, а також у
роботах широкого кола вітчизняних
науковців.Проте сучасні наукові розвід-
ки щодо організаційно-правових ме-
ханізмів державної реєстрації земель-
них ділянок та прав на них є недостат-
німи. При цьому значне коло право-
вих питань обумовлене прийняттям
Верховною Радою України 7 липня
2011 р. Закону «Про Державний зе-
мельний кадастр» (далі – Закон про
кадастр) [1]) та запровадження (пла-
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нується з 1 січня 2013 р.) нового по-
рядку реєстрації прав на нерухомість,
передбаченого Законом України «Про
внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обме-
жень» та інших законодавчих актів
України» від 11 лютого 2010 р. (далі –
Закон про реєстрацію) [2], і потребує
теоретичного опрацювання.

Метою статті є визначення право-
вої природи державної реєстрації
земельних ділянок та прав на них, а
також виявлення прогалин та недолі-
ків чинного законодавства України
щодо державної реєстрації у сфері
земельних відносин.

Державна реєстрація земельних
ділянок та прав на них є важливою
складовою правового механізму на-
буття та реалізації прав на земельні
ділянки. Держава, проводячи реєстра-
цію, з одного боку, виступає гарантом
права власності на земельні ділян-
ки, з другого – здійснює контроль 
за станом «основного національного
багатства».

Зважаючи на різноплановість цих
завдань у системі регулювання зе-
мельних відносин слід виділити два
основних елементи – державна реє-
страція прав на земельні ділянки та
державна реєстрація земельних ділянок.

Інститут державної реєстрації у
сфері земельних відносин в Україні
перебуває у процесі реформування.
Реформа системи реєстрації назріла
давно. Створена система різних реє-
стрів є заплутаною та недосконалою.
Так, речові права на земельні ділянки
та їх окремі обтяження реєструються
в Державному реєстрі земель у складі
Державного земельного кадастру,
держателем якого є Державне агент-
ство земельних ресурсів України;
права на будинки, споруди, квартири
та об’єкти незавершеного будівни-
цтва реєструються у БТІ, а інформація
міститься у Державному реєстрі прав
власності на нерухоме майно, держа-
телем якого є Мін’юст; обтяження

нерухомого майна, у тому числі зе-
мель, будинків, споруд, квартир іпо-
текою реєструється в Державному
реєстрі іпотек, держателем якого є
Мін’юст. Така система є алогічною й
такою, що не відповідає вимогам часу.

Викладення Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» у
новій редакції і внесення змін до ЦК
та ЗК, що набудуть чинності 1 січня
2013 р., обумовили трансформацію
підходу до розуміння системи дер-
жавної реєстрації прав на земельні
ділянки. Положення цього Закону
дали відповідь на низку запитань щодо
правових, економічних, організаційних
засад проведення державної реєстра-
ції речових та інших прав, які підля-
гають реєстрації, та їх обтяжень та,
водночас, внесли зміни до основних
нормативно-правових актів, які стано-
вили базу вказаного правового інсти-
туту у попередні роки, значною мі-
рою уніфікувавши їх.

Новели реєстраційного законо-
давства зумовлюють потребу аналізу
норм законодавства, що будуть регу-
лювати державну реєстрацію прав на
земельні ділянки та їх обтяжень, крізь
призму принципів державної реєстра-
ції прав.

Відповідно до ст. 3 Закону про реє-
страцію до засад державної реєстрації
прав на нерухомість віднесено:

1) обов’язковість державної реє-
страції прав. Як у ЦКУ та ЗКУ, так 
і в законі про реєстрацію, словоспо-
лучення «реєстрація прав на неру-
хомість (земельні ділянки)» завжди
супроводжується визначенням «дер-
жавна». Цим підкреслюється, що реє-
страція об’єктів нерухомості є функ-
цією держави. Відповідно і здійснюва-
ти свої функції держава може тільки
через свої органи і установи. Делегу-
вання державних функцій комерцій-
ним структурам чи надання державній
функції характеру комерційної діяль-
ності, як це зараз відбувається, є не-
допустимим.

Державна реєстрація у сфері земельних відносин
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З 1 січня 2013 р. функції державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно, у тому числі на земельні ділян-
ки, повинні перейти до спеціально
уповноваженого центрального орга-
ну виконавчої влади з питань держав-
ної реєстрації прав – Міністерства
юстиції та його територіальних управ-
лінь юстиції. Від імені Міністерства
юстиції ці функції виконуватимуть
Державна реєстраційна служба Ук-
раїни та її структурні територіальні
підрозділи. Державна реєстрація ре-
чових прав здійснюватиметься шля-
хом унесення записів до Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно.Укрдержреєстр уже створений
на підставі Указу Президента України
від 6 квітня 2011 р. № 401/2011 та не
тільки відповідає за реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно, але 
й одночасно є головним органом у
системі центральних органів виконав-
чої влади з питань реалізації держав-
ної політики у сферах державної реє-
страції актів цивільного стану, дер-
жавної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, реєстра-
ції (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань, стату-
тів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування,
якщо їх реєстрація передбачена зако-
нами, статуту територіальної громади
м. Києва, друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств
як суб’єктів інформаційної діяльності.
Однак на Мін’юст покладено далеко
не всі функції, які раніше виконувало
БТІ. Зокрема, технічні паспорти, як і
раніше, виготовлятимуть БТІ згідно з
вимогами Інструкції про порядок про-
ведення технічної інвентаризації об’єк-
тів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держкомбуду від 24 травня
2001 р.;

2) гарантування державою досто-
вірності зареєстрованих прав на неру-
хоме майно. Відповідно до ч. 5 ст. 10
Закону, «органи державної реєстра-
ції прав забезпечують достовірність

інформації, її захист від несанкціоно-
ваного доступу, оновлення, архівуван-
ня та відновлення даних, їх оператив-
ний пошук і документальне відтво-
рення процедури державної реєстра-
ції прав, оперативне надання витягів
про зареєстровані права та/або їх об-
тяження з Державного реєстру прав».
Гарантією цього принципу є передба-
чена ч. 1 ст. 30 Закону можливість
притягнення до відповідальності дер-
жавних реєстраторів за порушення
законодавства у сфері державної реє-
страції, а також положення ч. 3 цієї ж
статті «шкода, завдана органом дер-
жавної реєстрації прав, державним
реєстратором фізичній чи юридичній
особі під час виконання своїх обов’яз-
ків, підлягає відшкодуванню на під-
ставі рішення суду, що набрало закон-
ної сили, у порядку, встановленому
законом»;

3) виникнення прав на нерухоме
майно, які підлягають державній реє-
страції відповідно до цього Закону, від-
бувається з моменту такої реєстрації.

Відповідно до ч. 11 ст. 15 Закону
про реєстрацію датою і часом дер-
жавної реєстрації прав та їх обтяжень
вважаються дата і час реєстрації від-
повідної заяви в органі державної реє-
страції прав. Слід зазначити, що ч. 1
ст. 15 Закону встановлено, що реє-
страція заяви і прийняття рішення про
реєстрацію прав є окремими етапами
процедури реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень.
Прийняттю рішення про проведення
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень пере-
дує встановлення факту відсутності
підстав для відмови в державній реє-
страції. Таким чином, момент держав-
ної реєстрації прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень і момент державної
реєстрації заяви про проведення такої
реєстрації збігаються за умови, що
відсутні передбачені законодавством
підстави для відмови у проведенні
державної реєстрації права власності
на нерухоме майно.
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Починаючи з 1 січня 2013 р. Закон
скасовує необхідність реєстрації пра-
вочинів поряд із реєстрацією права.
Відповідні зміни будуть внесені до
ЦКУ та Закону «Про оренду землі».
На перший погляд, скасування не-
обхідності реєстрації правочину вно-
сить ясність у питання про момент
виникнення (переходу) права. Однак
договір щодо земельної ділянки є
чинним з моменту його нотаріального
посвідчення. Зрозуміло, що з’являє-
ться певний проміжок часу між нота-
ріальним посвідченням договору та ви-
никненням права власності на земель-
ну ділянку, набуту за таким догово-
ром, виникає питання: хто ж тоді має
право розпоряджатися такою земель-
ною ділянкою? Новий власник такого
права ще не набув, оскільки воно
виникне у нього лише після реєстра-
ції, однак і попередній власник теж не
може розпоряджатися нерухомістю –
так як укладено договір про відчу-
ження об’єкта нерухомості. Дане пи-
тання залишається неврегульованим.
Внесення зазначених змін до законо-
давства мало благородну мету – усу-
нення подвійної реєстрації, а нато-
мість призвело до обмеження права
власника, який набув земельну ділян-
ку за договором, однак фактично роз-
поряджатись нею не зможе, доки не
буде здійснено реєстрацію такого права.

Як правильно стверджує М. Дяко-
вич, це положення суперечить інститу-
ту власності, оскільки реєстрація права
власності, яке виникає на підставі різ-
ного роду договорів (правочинів), не
може бути тривалою в часі, оскільки
утворюється правовий вакуум неви-
значеності для набувача нерухомості
та сповільнюється ринок нерухомо-
сті. Наприклад, якщо у цей період
набувач помирає, доля майна, право
власності на яке у померлого не виник-
ло у зв’язку з тривалістю реєстрації,
є також невизначеною, бо за договором
майно перейшло до набувача, а право
власності на це нерухоме майно ще
вважаєтсья за відчужувачем [2, с. 345].

Крім того, можливий проміжок
часу між нотаріальним посвідченням
договору та моментом державної реє-
страції права на земельну ділянку
може призвести до зловживань з боку
недобросовісного продавця;

4) визнання дійсності прав на неру-
хоме майно, що виникли до набрання
чинності цим Законом, у разі якщо
реєстрація прав була проведена відпо-
відно до законодавства, що діяло на
момент їх виникнення, або якщо на
момент виникнення прав діяло зако-
нодавство, що не передбачало обов’яз-
кової реєстрації таких прав (ч. 4 ст. 3).

Таким чином, дане положення 
ніби й гарантує права на нерухомість,
які виникли до набрання чинності цим
Законом, однак не сприяє реалізації
основного завдання Закону – створен-
ня повного і достовірного Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме
майно.

Крім того, цей принцип потре-
бує чіткого узгодження із принципом,
закріпленим у ч. 6 ст. 3 «Будь-які
угоди щодо нерухомого майна (відчу-
ження, управління, іпотека, і т. д.)
укладаються, якщо право власності
зареєстровано згідно з вимогами
цього Закону». Фактично ця норма
обмежує можливість укладання угод з
тією нерухомістю, право власності на
яку було зареєстровано до набрання
чинності норм цього Закону. Части-
на 2 ст. 29 Закону не встановлює
необхідності для прав, які виникли та
зареєстровані до набрання чинності
Законом, їх «повторної» реєстрації,
але, очевидно, припускає таку можли-
вість, оскільки встановлює розмір
плати при проведенні державної реє-
страції таких прав. Відсутність у 
законі прямої вимоги про необхід-
ність «перереєстрації» в Укрдержре-
єстрі існуючих прав з урахуванням
положень статей 8, 19, 41 Конституції
України,в принципі,дає можливість від-
стоювати позицію про те, що ч. 6 ст. 3
Закону не передбачає необхідності
такої «перереєстрації», однак на прак-
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тиці цього уникнути буде практично
неможливо;

5) публічність державної реєстра-
ції прав. Поряд із закріпленням цього
принципу, Закон установлює, що від-
критість відомостей про відповідні
права на об’єкт нерухомості обмежена.
Так, згідно зі ст. 28 інформація з Дер-
жавного реєстру прав про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень надає-
ться у формі витягу, інформаційної
довідки та виписки. Ця норма чітко
визначає обмежене коло осіб, які мають
право на отримання такої інформації
(це можна витлумачити як захист осо-
бистої та комерційної таємниці);

6) проведення державної реєстра-
ції прав за місцем розташування
об’єкта нерухомого майна в межах
території, на якій діє відповідний
орган державної реєстрації прав.

Державна реєстрація земельної
ділянки й державна реєстрація прав
на неї – це два різних види діяльності,
що вимагають абсолютно різних
методів і знань в абсолютно різних
областях.

Державна реєстрація речових прав
на земельну ділянку – офіційне ви-
знання підтвердження державою фак-
тів виникнення, переходу або припи-
нення прав на земельну ділянку, обтя-
ження таких прав шляхом внесення
відповідного запису до Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно; а державна реєстрація земель-
ної ділянки – внесення до Державного
земельного кадастру відомостей про
формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера.

Відповідно до ст. 202 ЗК «Дер-
жавна реєстрація земельних ділянок
здійснюється у Державному земель-
ному кадастрі в порядку, встановле-
ному Законом» (набирає чинності 
з 01.01.2013 р.).

Державна реєстрація земельної
ділянки здійснюється при її форму-
ванні шляхом відкриття Поземельної
книги на таку ділянку (ст. 24 Закону
про кадастр). Формування земельної

ділянки полягає у визначенні земель-
ної ділянки як об’єкта цивільних прав
(ст. 79-1 ЗК). Формування земельної
ділянки передбачає визначення її пло-
щі, меж та внесення інформації про неї
до Державного земельного кадастру.

Формування земельних ділянок
здійснюється: у порядку відведення
земельних ділянок із земель держав-
ної та комунальної власності; шляхом
поділу чи об’єднання раніше сформо-
ваних земельних ділянок; шляхом ви-
значення меж земельних ділянок дер-
жавної чи комунальної власності, яке
здійснюється у процесі розмежування
земель державної та комунальної
власності.

Земельна ділянка вважається сфор-
мованою з моменту присвоєння їй
кадастрового номера. Кожній земель-
ній ділянці незалежно від форми влас-
ності присвоюється кадастровий но-
мер. Кадастровий номер земельної
ділянки – індивідуальний цифровий
код (номер) земельної ділянки, що не
повторюється на всій території Украї-
ни, присвоюється земельній ділянці
під час проведення її державної реє-
страції і зберігається за нею протягом
усього часу існування такої ділянки.
У разі переходу права власності на
земельну ділянку від однієї особи до
іншої, виникнення інших, крім права
власності, речових прав на земельну
ділянку, зміни речових прав на зе-
мельну ділянку кадастровий номер не
змінюється. Визначення та присвоєн-
ня кадастрового номера земельній
ділянці здійснюють територіальні ор-
гани Держземагентства.

Винесення в натуру (на місцевість)
меж сформованої земельної ділянки
до її державної реєстрації здійснюється
за документацією із землеустрою, яка
стала підставою для її формування.

Державна реєстрація земельних
ділянок здійснюється за місцем їх роз-
ташування відповідним Державним
кадастровим реєстратором територі-
ального органу центрального органу
виконавчої влади з питань земельних
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ресурсів в містах Києві та Севастопо-
лі, містах республіканського (АРК) та
обласного значення, районі.

На підтвердження державної реє-
страції земельної ділянки заявнику
безоплатно видається витяг з Держав-
ного земельного кадастру про земель-
ну ділянку. Витяг містить усі відомості
про земельну ділянку, внесені до По-
земельної книги. Складовою частиною
витягу є кадастровий план земельної
ділянки.

Таким чином, відмінними є понят-
тя «державна реєстрація земельних
ділянок» та «державна реєстрація прав
на земельну ділянку», які мають під
собою різну правову основу. З цього
випливає, що в Україні діють дві,
паралельні одна одній, системи дер-
жавної реєстрації у сфері визнання
прав на землю.

Питання про те, яким чином спів-
відносяться між собою державна реє-
страція земельної ділянки та держав-
на реєстрація прав на земельну ділян-
ку має не лише теоретичне, але і
практичне значення [5, с. 140]. Проте
хоча ч. 10 ст. 79-1 ЗК і прямо вказує,
що «державна реєстрація речових
прав на земельні ділянки здійснюєть-
ся після державної реєстрації земель-
них ділянок у Державному земельно-
му кадастрі», однак загальний аналіз
законодавства вказує на суперечності
у цьому процесі. З метою уникнення
непорозумінь у реалізації цього зако-
нодавчого положення слід чітко ви-
значитися з тим, які відомості підляга-
ють внесення до кадастру, оскільки 

ч. 1 ст. 79-1 ЗК встановлюючи, що
формування земельної ділянки поля-
гає у визначенні її як об’єкта цивіль-
них прав фактично передбачає, що
для того, щоб зареєструвати набуту у
власність земельну ділянку у держав-
ному земельному кадастрі набувач
уже повинен мати права на неї. Але ж
такі права, як установлює ст. 125 ЗК,
виникають виключно після їх держав-
ної реєстрації. Більше того, згідно з ч. 9
ст. 79-1 ЗК земельна ділянка може
бути об’єктом цивільних прав виключ-
но з моменту її формування та держав-
ної реєстрації права власності на неї.

Прийняття законодавства, яке
регламентує порядок державної реє-
страції земельних ділянок та прав на
них, є безперечним позитивом та кро-
ком назустріч цивілізованим відноси-
нам між власником та суспільством і
державою на шляху зменшення конф-
ліктного потенціалу земельних відносин.
Враховуючи вищезазначені новели
законодавства, можна впевнено ствер-
джувати, що набирає обертів систем-
на реформа державної реєстрації 
у сфері земельних відносин в Україні.

Однак зазначені недоліки все ще
створюють умови для масових пору-
шень земельного законодавства, а
також порушень конституційних прав
громадян. За умови усунення виявле-
них законодавчих недоліків процеду-
ра державної реєстрації стане гаран-
тією визнання та захисту державою
прав на земельні ділянки, та умовою
для функціонування ринку землі в
Україні.
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Ільків Н. В. Державна реєстрація у сфері земельних відносин
У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та юридичної літератури

розглядаються питання державної реєстрації земельних ділянок та прав на них.
Особлива увага приділяється принципам державної реєстрації прав на земельні
ділянки. За результатами дослідження наведено низку висновків.

Ключові слова: державна реєстрація, земельна ділянка, державний земельний
кадастр.

Илькив Н. В. Государственная регистрация в сфере земельных отношений 
В статье на основании анализа нормативно-правовых актов и юридической

литературы, рассматриваются вопросы регистрации земельных участков и прав
на них. Особое внимание уделяется принципам государственной регистрации прав на
земельный участок. По результатам исследования сформулирован ряд выводов.

Ключевые слова: государственная регистрация, земельный участок, государ-
ственный земельный кадастр.

Ilkiv N. Рublic registration of the landed relations
In the article on the basis of analysis of legal regulatory acts and law literature issu-

es of public registration of lot lands and rights are examined on them. The special atten-
tion is drawn to the principles of state registration of rights on lot lands. On results res-
earch a row over of conclusions is brought.

Key words: public registration, lot land, state landed cadastre.


