
Державна реєстраційна служба України

Державна реєстраційна служба України створена на підставі Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 / 2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
Указом Президента України № 401 від 06.04.2011 року затверджено Положення про Державну реєстраційну службу України. Відповідно до даного документу Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України та входить до системи органів виконавчої влади.
До структури  реєстраційних служб Головних управлінь юстиції відноситься новостворена служба - відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, який: здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону; надає інформацію про зареєстровані права на нерухоме та їх обтяжень відповідно до закону; забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб (далі – державний реєстратор прав), а також нотаріусами, як спеціальними суб’єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав (далі - нотаріус).
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень– офіційне визнання і підтвердження державою фактів  виникнення,  переходу або  припинення  прав  на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).
Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них. 
Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.
Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно*:
1) право власності;
2) право  володіння;  
3) право  користування (сервітут); 
4) право користування земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 
5) право забудови земельної ділянки (суперфіцій); 
6) право господарського   відання;  
7) право  оперативного  управління;  
8) право постійного користування та право оренди земельної  ділянки;  
9) право користування  (найму,  оренди)  будівлею  або  іншими капітальними спорудами,  їх окремими  частинами;  
10) іпотека;  
11) довірче  управління майном;
12) інші речові права відповідно до закону;

Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:
1) земельні ділянки;
2) підприємство як єдиний майновий комплекс;
3) житловий будинок;
4) будівля, споруда або їх окремі частини;
5) квартира;
6) житлове та нежитлове приміщення.
З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.
Починаючи з 01.01.2013 року державні реєстратори будуть здійснювати державну реєстрацію на новостворене, реконструйоване нерухоме майно, та те, яке не було зареєстроване до 1 січня 2013 року відповідно до чинного законодавства.
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