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Про розміщення роз’яснення
На виконання доручення голови Державної реєстраційної служби України від
29.12.2012 року № 73-д та з метою інформування населення щодо державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно просимо Вас розмістити на ВЕБ-сайті
райдержадміністрації наступну інформацію:
«Реєстраційна служба Компаніївського районного управління юстиції
Кіровоградської області надає роз’яснення, щодо державної реєстрації прав з
видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 1992 року.
Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» визначений перелік випадків, у яких видається
свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права
власності.
Відповідно до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.06.2011 № 703, державний реєстратор у встановлених законом
випадках за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію видає свідоцтво
про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну
реєстрацію права власності на нерухоме майно.
Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право
власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новозбудовані
чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна заявник подає органові державної
реєстрації прав, зокрема, документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (пункт 46 вказаного
Порядку).
Відповідно до пункту 3.1 Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних
(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II
категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і
проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства від 24.06.2011 № 91, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції 11.07.2011 за № 830/19568 (далі – Порядок), документом, який
засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05.08.1992 індивідуальних
(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в

експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і
правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є
технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.
Слід відмітити, що Порядок було прийнято на виконання пункту 9 розділу V
«Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (далі – Закон), дія якого мала тимчасовий характер – до 31.12.2012.
Водночас, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань регулювання містобудівної діяльності» від 20.11.2012 № 5496 до
Закону були внесені зміни, якими було продовжено дію пункту 9 розділу V
«Прикінцеві положення» Закону до 31.12.2013.
У зв’язку з цим, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до
31.12.2013 безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками
(користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва,
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного
обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в
експлуатацію з видачею декларації про готовність об'єкта до експлуатації:
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з
05.08.1992 до 12.03.2011;
збудовані до 12.03.2011:
громадські будинки I і II категорій складності;
будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій
складності.
Враховуючи наведене, для проведення державної реєстрації прав з видачею
свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 05.08.1992,
документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, є технічний паспорт на об’єкт
нерухомого майна».
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