
УКРАЇНА давно готувалася до

цієї системи – адже нову редак�

цію закону про державну реє�

страцію прав на нерухоме

майно було ухвалено ще 2010

року, а закон про державний

земельний кадастр – 2011�го. Та

уникнути проблем усе одно не

вдалося, хоча для реєстраторів,

нотаріусів та представників

органів місцевого самовряду�

вання проводили відповідне

навчання.

Головна проблема, з якою
зіткнулися громадяни України
під час реєстрації земельних
ділянок та прав на них – це
неперенесення відомостей про
власників  та користувачів
земельних ділянок із Держав�
ного реєстру земель до Держав�
ного реєстру прав на нерухоме
майно. 

Відтак Держреєстр прав на

нерухоме майно 1 січня 2013

року виявився абсолютно по�

рожнім і, по�суті, створювався

«з нуля». Виходило, що впро�

довж десяти років держава реєс�

трувала права власності на зем�

лю у спеціальному реєстрі, про�

те з 1 січня 2013 року для будь�

яких операцій з власним май�

ном – своє право власності пот�

рібно було ще раз підтвердити. 

Воно б і нічого, якби це не

стосувалося землі. Бо квартиру

чи будинок ви продаєте

можливо раз у житті, а землю

здаєте в оренду що п'ять років.

А без підтвердження права

власності договір оренди не

реєструють. Причому право

власності потрібно було під�

тверджувати особисто з оригі�

налами документів. Коло зам�

кнулося – почався колапс, бо

реєстратори фізично не спра�

влялися зі своєю роботою. Та й

як вони могли з нею упоратися,

коли їх було 1�2 на район, і

кожен із них був здатен за день

зареєструвати лише 3�4 угоди,

бо комп'ютери старі, програма

«тормозить» та ще й Інтернет

інколи пропадає. Відтак черги

поєднали у собі час і простір, бо

вимірювалися не лише в людях

попереду вас у черзі,  але й

роками(!) очікування.

Виникла дивна ситуація: для
реєстрації договору оренди пот�
рібно два роки, а весь термін
оренди – п'ять років. Виходить,
що з цих п'яти років упродовж
аж двох – земля використову�
ється незаконно. А вирощений
на ній урожай не може бути
зарахований під час обрахунку
відсотка власноруч вирощеної
продукції. З усіма сумними
податковими санкціями – аж до
втрати статусу платника ФСП.

Так само проблематично

стало оформити право власно�

сті на землю, котра дісталася у

спадок – якщо за рік не офор�

мити, вона стає відумерлою

спадщиною, а сільські ради на

себе оформлювати її не хочуть,

адже є живі спадкоємці. Відтак

статус цієї землі невизначений,

і вона просто випадає з госпо�

дарського обігу, адже на закон�

них підставах користуватися

нею неможливо.

Наступна новація, котра
так само «порадувала» селян –
зміна правовстановлюючих
документів на право власності
на земельні ділянки. Простіше
кажучи, Державні акти на пра�
во власності органи Держзем�
агентства перестали видавати
зовсім.

І що було робити людині,

якщо раніше виданий акт було

пошкоджено чи, не дай Боже,

втрачено? Адже без його оригі�

налу зареєструвати право влас�

ності на землю неможливо.

Звісно, можна було звертатися

до суду (люди так і робили) і

доводити там своє право на

свою землю. Це було довго і не

безкоштовно – як у мораль�

ному, так і фінансовому плані.

Звісно, що довго так тривати

не могло – потрібно було вно�

сити зміни до порядку реєстра�

ції. Зміни були внесені Поста�
новою КМУ «Про затверд�

ження Порядку державної реє�
страції прав на нерухоме майно
та їх  обтяжень і  Порядку
надання інформації з Держав�
ного реєстру речових прав на
нерухоме майно» ще 17 жовтня
2013 року, проте набула чинно�
сті вона лише 12 лютого 2014
року.

Головне нововведення від
постанови – тепер похідне

право на земельні ділянки,

наприклад, оренди, реєстру�

ється в окремому розділі реєс�

тру без реєстрації права власно�

сті, що спрощує діяльність для

тих, хто оформлює договори

оренди. 

Крім того, запроваджено

процедуру видачі свідоцтв на

право власності взамін утраче�

них чи зіпсованих актів на

право власності. Тепер потрібна

лише довідка з територіального

органу Держземагентства, що

такий акт видавався, та оголо�

шення у місцевій пресі про

втрату оригіналу. Ці документи

вносяться до державної реє�

страційної служби, і на їхній

підставі видають свідоцтво про

право власності. 

Позитивним зрушенням

стало і налагодження співпраці

між державними кадастровими

реєстраторами та державними

реєстраторами. Правда, для

цього їм знадобився цілий рік,

упродовж якого люди були

вимушені виконувати їхню

роботу самотужки та ще й пла�

тити за це.

Іще одним плюсом є поча�

ток співпраці з Укрпоштою –

тепер документи на реєстрацію

можна подати через поштові

відділення (а їх в Україні понад

14 тис.), що, безумовно, змен�

шить черги. Обіцяли чинов�

ники збільшити і кількість реє�

страторів, проте реально їх

число зросте лише частково у

червні  та  частково – аж у

грудні. Чи не запізно?

Що це дало? Порівняно з

2013 роком записів про реєстра�

цію зроблено удесятеро більше

– 365 тис. 2014 року порівняно з

34 тис. за аналогічний період

2013�го. Успіх? Ну, не знаю –

300 тис., звісно краще, ніж 30,

проте договорів оренди в Укра�

їні понад 4 млн, а термін оренди

– 4,5 року, тобто щороку пот�

рібно реєструвати близько міль�

йона договорів! 

Реально 2013�го їх зареєс�

трували не більше 200 тис., і

значить решта 800 тис. – фак�

тично незаконні. Та й черги не

зникли, бо потрібно кілька

місяців, щоб система запрац�

ювала по�новому і трохи роз�

вантажила реєстраторів.

Але юристи попереджають,
що орендарям з приводу спро�
щення процедури радіти зарано.
По�перше, це затягне ство�

рення самого Реєстру прав

власності на нерухоме майно,

бо ніхто не буде реєструвати

свої права без крайньої необхід�

ності. По�друге,  такий порядок

відкриває дорогу до всіляких

зловживань та рейдерства, бо

тепер не потрібно нотаріально

посвідчувати договір оренди, й

є спокуса поставити там підпис

замість власника землі�орендо�

давця. По�третє, постанова не

відповідає ст. 4 закону про реє�

страцію речових прав, і тому

договори оренди, зареєстровані

за «спрощеною системою»,

можуть бути визнані незакон�

ними.

На жаль, принципу «єди�

ного вікна», котрий діяв до 2013

року, досі немає, і люди виму�

шені ходити у дві контори. Так

само, як і 2013�го, у системі

реєстрації не вистачає співро�

бітників – у багатьох районах їх

усього один�два, і вони фізично

не в змозі справитися з тим

валом документів. 

Щоб суттєво покращити

стан справ, розроблено законо�

проект (реєстр.№2042а), кот�

рий може бути ухвалений Вер�

ховною Радою у другому
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читанні  вже найближчими

днями. Він покликаний удоско�

налити процедуру, зокрема, ним

передбачено забезпечення

перенесення з Держреєстру

земель до Держреєстру прав

відомостей про земельні

ділянки, їх власників, а також

відповідні речові права, зареєс�

тровані на них. Передбачена

законопроектом і можливість

подачі заяв про реєстрацію в

електронній формі. Це дуже

зручно для тих сільгосппідпри�

ємств (особливо крупних),

котрі отримали ключі електрон�

них цифрових підписів. Відтак

документообіг буде спрощено, а

черги – зменшені. 

Не завадило би внести зміни

і до інших законів, котрі досі

оперують терміном «Державний

акт на право власності  на

земельну ділянку», хоча закон

про Земельний кадастр та

Земельний кодекс України

такого поняття вже не передба�

чають.

Реєстратори вважають, що

на часі і відкритий доступ для

держорганів до реєстру речових

прав, бо лише минулого року

державні органи зверталися за

отриманням витягів із цього

реєстру близько мільйона разів.

Якщо реєстр для них буде від�

крито, роботи у реєстраторів

суттєво поменшає, і вони змо�

жуть не довідки видавати, а

реєструвати речові права на

майно.

Не зайвим було би зробити

справді відкритою і Кадастрову

карту. Так, вона дійсно є у від�

критому доступі в Інтернеті,

проте досі там неможливо діз�

натися – хто ж є власником

земельної ділянки чи її користу�

вачем. Наші волелюбні депу�

тати на цьому тижні провалили

голосування за відкритий

реєстр майнових прав – мабуть,

вважають, що це обмежує право

вільно володіти незаконно над�

баним майном. Хоча у Велико�

британії  заплати 1 фунт,  і

можеш дізнатися, хто є власни�

ком будь�якого нерухомого

майна.

Відомий у всьому світі перу�

анський економіст Ернандо де

Сото написав книгу «Загадка

капіталу: чому капіталізм пере�

магає лише на Заході і ніде

більше». Автор дає дуже просту

відповідь на це непросте пи�

тання: ринкова економіка про�
цвітає лише в тих країнах, де
існує відпрацьований механізм
прав на нерухомість, у тому
числі землю. А там, де не від�

працьовано надійне гаранту�

вання прав власності через

систему державної реєстрації,

економіка успішно не розви�

вається. Саме такий стан справ характерний для

країн так званого третього світу. 

Це сповна стосується й України: через недо�

ліки реєстрації прав власності вже цього року

фактично мають бути виведеними з обробітку 3

млн гектарів ріллі, і ми недоотримаємо до 7 млн

тонн зернових. Задумайтеся на мить! Лише через
паперові перепони ми втрачаємо третину продо�
вольчої безпеки держави. Адже недосконалість

системи робить неможливим реєстрацію прав

власності сотень тисяч земельних ділянок та

договорів оренди на них. Відповідно, і люди не

отримають орендної плати, а держава – податків.

Та це – якщо по закону. Чиновнику ж вигі�

дніше, щоб селянин працював, але на нелегаль�

ному положенні. Тоді до нього «з чистою сові�

стю» прийдуть податківці і намагатимуться поз�

бавити права на ФСП (бо хоч «мінздох» і припи�

нив своє існування, на місцях все залишилося

по�старому). От чиновницько�бюрократична

братія проблем і не бачить: одні створюють пра�

вові лабіринти, а інші – допомагають знайти із

них вихід «за толіку малую». 

І розмір «толіки» обраховується дуже просто –

або ти втрачаєш право на податкові пільги, або

сплачуєш за «допомогу» відсотків 10�15 від

можливих у цьому випадку втрат і працюєш далі.

Прокуратура також не дрімає: не зареєстрував

договори оренди – значить, має місце самозах�

ват земель, тож ласкаво просимо – до криміналу.

Селянин свідомо заганяється в умови, коли прац�
ювати у правовому полі фізично неможливо, а
спритники, котрі і формують правила гри, цим
користуються. Цікаво, а що буде, коли селяни

раптом вирішать жити по недолугих чиновниць�

ких законах? Вони просто перестануть сіяти, і ті

ж таки чиновники просто повмирають від голоду,

бо селянин із сім'єю від підсобного господарства

не один рік проживе.

То що ж робити, аби і хліб ріс, і селянин почу�
вався впевнено? Адже обіцяні законодавчі нова�

ції будуть ще не завтра, та й забагато у нас «кри�

воруких» законів написано. Раз держава неспро�

можна виконувати взяті на себе функції з реє�

страції прав, то принаймні потрібно зробити так,

щоб громадянин від цього не страждав. Для
початку нехай хоча б не обмежують чергу на при�
йом заявок на реєстрацію, а то, умовно кажучи,

26 березня можна записатися на 26 червня, а на

27 – вже ні. Для чого це робиться? Щоб не уяв�

ляти, скільки насправді роботи у реєстраторів?

Далі – держреєстрслужба повинна видавати
довідки про договори оренди, подані на реєстра�
цію із зазначенням площ угідь за цими догово�
рами, щоб на підставі цієї довідки податкова
враховувала і зареєстровані, і подані на реєстра�
цію договори під час обрахування права на ФСП,
і не застосовувала санкції до сільгоспвиробників.
Ну дійсно – хіба вони винні, що реєстратор не

встигає зареєструвати? В ідеалі, реєстрація дого�

ворів оренди взагалі не повинна впливати на

оподаткування – фактично ж договори оренди є,

і орендна плата сплачена.

Ну і потрібно ліквідувати маразми у самій
процедурі, коли держреєстрслужба у процесі реє�
страції вимагає від господарюючого суб'єкта
довідки, котрі вона сама ж і видає. Наприклад,

ви маєте сплатити гроші і отримати у них витяг

про юридичну особу, а потім надати цей витяг їм

же, та ще купу різних довідок про правомочність

керівництва тощо. Здається, що у погоні за плат�

ними послугами держреєстрслужба далеко вий�

шла за межі здорового глузду.

Олесь Євтєєв


