
ПОЧИНИ СГМІНАР

ІЦМЮ т'рч іку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно« шо 
}чи ташоване на тимчасово окупованій території України

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено у 
Конетоту ції України. Так« кожен має право, зокрема, володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю масністю; право приватної власності набувається в 
пор< ік>. визначеному законом: ніхто не може бути протиправно позбавлений 
права класності, право приватно? власності е непорушним (частини перша, 
дру та. четверте статті 41 Конституції України).

Аналогічне положенні міститься у частині першій статті 317 Ц и вільн і) 
кодексу України, відповідно до якої власникові належать права володіння, 
користування та розпорядження своїм майном.

Газом з тим, частиною першою статті 182 Цивільного кодексу України 
визначено, ню право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження 
цм\ прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній 
реєстрації,

Прн цьому державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, 
здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію 
про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом 
(частина друга статті 182 Цивільного кодексу України).

Згідно абзацу першого частини п’ятої статті 3 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх о бтяж ен ь^  
(далі -  Закон) встановлено, що державна реєстрація права власності та інших 
речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна 
в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополь.

Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 3 Закону на підставі 
рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та 
жшнх речових прав може проводитися в межах декількох адміністративно- 
територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.

З метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів власників, 
інших правонабувачів нерухомого майна, надання послуг з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Міністерством 
юстиції України 28 березня 2016 року було прийнято наказ № 898/5 «Про . 
«регутювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України»,




