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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України у 
зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

(реєстр. № 4338 від 06 листопада 2020 року) 

За дорученням заступника Голови Верховної Ради України від                                                      
25 листопада 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань правової 
політики розглянув на своєму засіданні 01 грудня 2021 року (протокол № 77) 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 
впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (реєстр. № 4338 від                 
06 листопада 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України                                           
(далі – Законопроект).

Законопроектом пропонується внесення змін до законів України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань», згідно яких розгляд скарг на рішення, дії або 
бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, буде 
здійснюватися виключно в судовому порядку, передбачається відмова від 
зберігання відомостей реєстраційних справ на паперових носіях та формування, 
зберігання реєстраційних справ в електронній формі, а також районні державні 
адміністрації виключаються з числа суб’єктів державної реєстрації, натомість 
виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад здійснюватимуть 
повноваження державної реєстрації в обов’язковому порядку тощо.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної 



реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань (реєстр. № 4338 від 06 листопада 2020 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України. 
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