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Стаття 545. Підтвердження виконання 

зобов'язання 

1. Прийнявши виконання зобов'язання, 

кредитор повинен на вимогу боржника видати 

йому розписку про одержання виконання час-

тково або в повному обсязі. 

2. Якщо боржник видав кредиторові бор-

говий документ, кредитор, приймаючи вико-

нання зобов'язання, повинен повернути його 

боржникові. У разі неможливості повернення 

боргового документа кредитор повинен вка-

зати про це у розписці, яку він видає. 

3. Наявність боргового документа у борж-

ника підтверджує виконання ним свого обов'-

язку. 

4. У разі відмови кредитора повернути бо-

рговий документ або видати розписку борж-

ник має право затримати виконання зобов'я-

зання. У цьому разі настає прострочення кре-

дитора. 

 

Стаття 545. Підтвердження виконання 

зобов'язання 

1. Прийнявши виконання зобов'язання, 

кредитор повинен на вимогу боржника видати 

йому розписку про одержання виконання час-

тково або в повному обсязі. 

2. Якщо боржник видав кредиторові бор-

говий документ, кредитор, приймаючи вико-

нання зобов'язання, повинен повернути його 

боржникові. У разі неможливості повернення 

боргового документа кредитор повинен вка-

зати про це у розписці, яку він видає. 

3. Наявність боргового документа у борж-

ника підтверджує виконання ним свого обов'-

язку. 

4. У разі відмови кредитора повернути бо-

рговий документ або видати розписку борж-

ник має право затримати виконання зобов'я-

зання. У цьому разі настає прострочення кре-

дитора. 

5. Ліквідація солідарного боржника - 

юридичної особи, смерть солідарного 

боржника - фізичної особи не припиняють 

обов’язку решти солідарних боржників перед 

кредитором та не змінюють його обсягу та 

умов виконання" 

Стаття 554. Правові наслідки порушення 

зобов'язання, забезпеченого порукою 

1. У разі порушення боржником зобов'я-

зання, забезпеченого порукою, боржник і по-

ручитель відповідають перед кредитором як 

солідарні боржники, якщо договором поруки 

Стаття 554. Правові наслідки порушення 

зобов'язання, забезпеченого порукою 

1. У разі порушення боржником зобов'я-

зання, забезпеченого порукою, боржник і по-

ручитель відповідають перед кредитором як 

солідарні боржники, якщо договором поруки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


не встановлено додаткову (субсидіарну) від-

повідальність поручителя. 

2. Поручитель відповідає перед кредито-

ром у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи 

сплату основного боргу, процентів, неустойки, 

відшкодування збитків, якщо інше не встанов-

лено договором поруки. 

3.  Особи, які спільно дали поруку, відпо-

відають перед кредитором солідарно, якщо 

інше не встановлено договором поруки. 

 

не встановлено додаткову (субсидіарну) від-

повідальність поручителя. 

2. Поручитель відповідає перед кредито-

ром у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи 

сплату основного боргу, процентів, неустойки, 

відшкодування збитків, якщо інше не встанов-

лено договором поруки. 

3. Особи, які за одним чи за декількома 

договорами поруки поручилися перед 

кредитором за виконання боржником одного і 

того самого зобов’язання, є солідарними 

боржниками і відповідають перед кредитором 

солідарно, якщо інше не встановлено 

договором поруки 

Стаття 559. Припинення поруки 

1. Порука припиняється з припиненням 

забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі 

зміни зобов'язання без згоди поручителя, вна-

слідок чого збільшується обсяг його відповіда-

льності. 

2. Порука припиняється, якщо після на-

стання строку виконання зобов'язання креди-

тор відмовився прийняти належне виконання, 

запропоноване боржником або поручителем. 

3. Порука припиняється у разі переве-

дення боргу на іншу особу, якщо поручитель 

не поручився за нового боржника. 

4. Порука припиняється після закінчення 

строку, встановленого в договорі поруки. У 

разі якщо такий строк не встановлено, порука 

припиняється, якщо кредитор протягом шести 

місяців з дня настання строку виконання осно-

вного зобов’язання не пред’явить вимоги до 

поручителя, якщо інше не передбачено зако-

ном. Якщо строк основного зобов’язання не 

встановлений або встановлений моментом 

пред’явлення вимоги, порука припиняється, 

якщо кредитор не пред’явить позову до пору-

чителя протягом одного року з дня укладення 

договору поруки, якщо інше не передбачено 

законом. 

 

Стаття 559. Припинення поруки 

1. Порука припиняється з припиненням 

забезпеченого нею зобов’язання. У разі зміни 

зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок 

чого збільшився обсяг відповідальності борж-

ника, такий поручитель несе відповідальність 

за порушення зобов’язання боржником в об-

сязі, що існував до такої зміни зобов’язання. 

2. Порука припиняється, якщо після на-

стання строку виконання зобов'язання креди-

тор відмовився прийняти належне виконання, 

запропоноване боржником або поручителем. 

3. Порука припиняється у разі переве-

дення боргу на іншу особу, якщо поручитель 

не погодився забезпечувати виконання зо-

бов’язання іншим боржником у договорі по-

руки чи при переведенні боргу. 

4. Порука припиняється після закінчення 

строку поруки, встановленого договором по-

руки. Якщо такий строк не встановлено, по-

рука припиняється у разі виконання основного 

зобов’язання у повному обсязі або якщо кре-

дитор протягом трьох років з дня настання 

строку (терміну) виконання основного зо-

бов’язання не пред’явить позову до поручи-

теля. Якщо строк (термін) виконання основ-

ного зобов’язання не встановлений або вста-

новлений моментом пред’явлення вимоги, по-

рука припиняється, якщо кредитор протягом 

трьох років з дня укладення договору поруки 

не пред’явить позову до поручителя. Для зо-



бов’язань, виконання яких здійснюється час-

тинами, строк поруки обчислюється окремо за 

кожною частиною зобов’язання, починаючи з 

дня закінчення строку або настання терміну 

виконання відповідної частини такого зо-

бов’язання. 

5. Ліквідація боржника - юридичної особи 

не припиняє поруку, якщо до дня внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань запису про припинення боржника - 

юридичної особи кредитор звернувся до суду 

з позовом до поручителя у зв’язку з порушен-

ням таким боржником зобов’язання. 

 

Стаття 584. Зміст договору застави 

1. У договорі застави визначаються суть, 

розмір і строк виконання зобов'язання, забез-

печеного заставою, подається опис предмета 

застави, а також визначаються інші умови, по-

годжені сторонами договору. 

2. Опис предмета застави у договорі за-

стави може бути поданий у загальній формі 

(вказівка на вид заставленого майна тощо). 

 

Стаття 584. Зміст договору застави 

1. У договорі застави визначаються суть, 

розмір і строк (термін) виконання зо-

бов’язання, забезпеченого заставою, тa (або) 

посилання на договір чи інший правочин, яким 

встановлено основне зобов’язання, подається 

опис предмета застави, а також визначаються 

інші умови, погоджені сторонами договору. 

2. Опис предмета застави у договорі за-

стави може бути поданий у загальній формі 

(вказівка на вид заставленого майна тощо). 

 

Стаття 593. Припинення права застави 

1. Право застави припиняється у разі: 

1) припинення зобов'язання, забезпече-

ного заставою; 

2) втрати предмета застави, якщо заставо-

давець не замінив предмет застави; 

3) реалізації предмета застави; 

4) набуття заставодержателем права влас-

ності на предмет застави. 

Право застави припиняється також в ін-

ших випадках, встановлених законом. 

2. У разі припинення права застави на не-

рухоме майно до державного реєстру вно-

сяться відповідні дані. 

Стаття 593. Припинення права застави 

1. Право застави припиняється у разі: 

1) припинення зобов'язання, забезпече-

ного заставою; 

2) втрати предмета застави, якщо заставо-

давець не замінив предмет застави; 

3) реалізації предмета застави; 

4) набуття заставодержателем права влас-

ності на предмет застави. 

Право застави припиняється також в ін-

ших випадках, встановлених законом. 

2. У разі припинення права застави на не-

рухоме майно до державного реєстру вно-

сяться відповідні дані. 



3. У разі припинення права застави внаслі-

док виконання забезпеченого заставою зобов'-

язання заставодержатель, у володінні якого пе-

ребувало заставлене майно, зобов'язаний не-

гайно повернути його заставодавцеві. 

 

3. У разі припинення права застави внаслі-

док виконання забезпеченого заставою зобов'-

язання заставодержатель, у володінні якого пе-

ребувало заставлене майно, зобов'язаний не-

гайно повернути його заставодавцеві. 

4. Припинення основного зобов’язання 

внаслідок ліквідації боржника - юридичної 

особи, яка виступає боржником у такому зо-

бов’язанні, не припиняє права застави (іпо-

теки) на майно, передане в заставу боржником 

та/або майновим поручителем такого борж-

ника, якщо заставодержатель до ліквідації бо-

ржника - юридичної особи реалізував своє 

право щодо звернення стягнення на предмет 

застави (іпотеки) шляхом подання позову або 

пред’явлення вимоги. 

 

Стаття 1056-1. Проценти за кредитним 

договором 

3. Фіксована процентна ставка є незмінною 

протягом усього строку кредитного договору. 

Встановлений договором розмір фіксованої 

процентної ставки не може бути збільшено 

кредитором в односторонньому порядку. 

Умова договору щодо права кредитора 

змінювати розмір фіксованої процентної 

ставки в односторонньому порядку є 

нікчемною. 

 

4. У разі застосування змінюваної процентної 

ставки кредитор самостійно, з визначеною у 

кредитному договорі періодичністю, має 

право збільшувати та зобов'язаний 

зменшувати процентну ставку відповідно до 

умов і в порядку, встановлених кредитним 

договором. Кредитодавець зобов'язаний 

письмово повідомити позичальника, 

поручителя та інших зобов'язаних за 

договором осіб про зміну процентної ставки 

не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з 

якої застосовуватиметься нова ставка. У 

кредитному договорі встановлюється порядок 

розрахунку змінюваної процентної ставки із 

застосуванням погодженого сторонами 

індексу. Порядок розрахунку змінюваної 

процентної ставки повинен дозволяти точно 

визначити розмір процентної ставки за 

кредитом на будь-який момент часу протягом 

строку дії кредитного договору. Кредитор не 

Стаття 1056-1. Проценти за кредитним 

договором 

3. Фіксована процентна ставка є незмінною 

протягом усього строку кредитного договору. 

Встановлений договором розмір фіксованої 

процентної ставки не може бути збільшено 

кредитодавцем в односторонньому порядку. 

Умова договору щодо права кредитодавця 

змінювати розмір фіксованої процентної 

ставки в односторонньому порядку є 

нікчемною. 

 

4. Якщо інше не встановлено законом, у 

разі застосування змінюваної процентної ста-

вки кредитодавець самостійно, з визначеною у 

кредитному договорі періодичністю, має 

право збільшувати та зобов’язаний зменшу-

вати процентну ставку відповідно до умов і в 

порядку, встановлених кредитним договором. 

Кредитодавець зобов’язаний письмово повідо-

мити позичальника, а в разі збільшення проце-

нтної ставки - поручителя та інших зобов’яза-

них за договором осіб про зміну процентної 

ставки протягом 15 календарних днів, що на-

стають за днем, з якого застосовується нова 

ставка. 

У разі незгоди позичальника із збільшен-

ням процентної ставки позичальник зобов’яза-

ний погасити заборгованість за договором у 

повному обсязі протягом 30 календарних днів 



має права змінювати встановлений кредитним 

договором порядок розрахунку змінюваної 

процентної ставки без згоди позичальника. 

6. У разі застосування змінюваної процентної 

ставки у кредитному договорі повинен 

визначатися максимальний розмір збільшення 

процентної ставки. 

з дня отримання повідомлення про збільшення 

процентної ставки. З дня погашення заборго-

ваності за кредитним договором у повному об-

сязі зобов’язання сторін за таким договором 

припиняються. При цьому до моменту пов-

ного погашення заборгованості, але не більше 

30 календарних днів з дати отримання повідо-

млення про збільшення процентної ставки, за-

стосовується попередній розмір процентної 

ставки. 

У кредитному договорі встановлюється 

порядок розрахунку змінюваної процентної 

ставки із застосуванням погодженого сторо-

нами індексу. Порядок розрахунку змінюваної 

процентної ставки повинен забезпечувати то-

чне визначення розміру процентної ставки за 

кредитом на будь-який момент часу протягом 

строку дії кредитного договору. Кредитода-

вець не має права змінювати встановлений 

кредитним договором порядок розрахунку 

змінюваної процентної ставки без згоди пози-

чальника". 

6. У разі застосування змінюваної процен-

тної ставки у кредитному договорі визнача-

ється максимальний розмір процентної ставки, 

що може бути застосований. 

 

Стаття 1281. Пред'явлення кредитором 

спадкодавця вимог до спадкоємців 

1. Спадкоємці зобов'язані повідомити кре-

дитора спадкодавця про відкриття спадщини, 

якщо їм відомо про його борги. 

2. Кредиторові спадкодавця належить 

протягом шести місяців від дня, коли він діз-

нався або міг дізнатися про відкриття спад-

щини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, 

які прийняли спадщину, незалежно від на-

стання строку вимоги. 

3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не 

міг знати про відкриття спадщини, він має 

право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, 

які прийняли спадщину, протягом одного року 

від настання строку вимоги. 

4. Кредитор спадкодавця, який не пред'я-

вив вимоги до спадкоємців, що прийняли спа-

Стаття 1281. Пред'явлення кредитором 

спадкодавця вимог до спадкоємців 

1. Спадкоємці зобов'язані повідомити кре-

дитора спадкодавця про відкриття спадщини, 

якщо їм відомо про його борги, та/або якщо 

вони спадкують майно, обтяжене правами тре-

тіх осіб. 

2. Кредиторові спадкодавця належить 

пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який 

прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з 

дня одержання спадкоємцем свідоцтва про 

право на спадщину на все або частину спадко-

вого майна незалежно від настання строку ви-

моги. 

3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не 

міг знати про прийняття спадщини або про 

одержання спадкоємцем свідоцтва про право 

на спадщину, він має право пред’явити свої ви-

моги до спадкоємця, який прийняв спадщину, 



дщину, у строки, встановлені частинами дру-

гою і третьою цієї статті, позбавляється права 

вимоги. 

 

протягом шести місяців з дня, коли він дізна-

вся про прийняття спадщини або про одер-

жання спадкоємцем свідоцтва про право на 

спадщину. 

4. Кредитор спадкодавця, який не пред'я-

вив вимоги до спадкоємців, що прийняли спа-

дщину, у строки, встановлені частинами дру-

гою і третьою цієї статті, позбавляється права 

вимоги. 

 

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задо-

вольнити вимоги кредитора 

1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити 

вимоги кредитора повністю, але в межах вар-

тості майна, одержаного у спадщину. Кожен із 

спадкоємців зобов'язаний задовольнити ви-

моги кредитора особисто, у розмірі, який від-

повідає його частці у спадщині. 

2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'я-

зані задовольнити шляхом одноразового пла-

тежу, якщо домовленістю між спадкоємцями 

та кредитором інше не встановлено. 

У разі відмови від одноразового платежу 

суд за позовом кредитора накладає стягнення 

на майно, яке було передане спадкоємцям у 

натурі. 

 

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задо-

вольнити вимоги кредитора 

1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити 

вимоги кредитора повністю, але в межах вар-

тості майна, одержаного у спадщину. Кожен із 

спадкоємців зобов'язаний задовольнити ви-

моги кредитора особисто, у розмірі, який від-

повідає його частці у спадщині. 

2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'я-

зані задовольнити шляхом одноразового пла-

тежу, якщо домовленістю між спадкоємцями 

та кредитором інше не встановлено. 

У разі відмови від одноразового платежу 

суд за позовом кредитора звертає стягнення на 

майно, яке було передане спадкоємцям у на-

турі. 

 

Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звер-

нутися за свідоцтвом про право на спадщину 

на нерухоме майно 

1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, 

у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний 

звернутися до нотаріуса або в сільських насе-

лених пунктах - до уповноваженої на це поса-

дової особи відповідного органу місцевого са-

моврядування за видачею йому свідоцтва про 

право на спадщину на нерухоме майно. 

 

Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звер-

нутися за свідоцтвом про право на спадщину 

1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, 

у складі якої є майно та/або майнові права, які 

обтяжені, та/або нерухоме майно та інше 

майно, щодо якого здійснюється державна ре-

єстрація, зобов’язаний звернутися до нотарі-

уса або в сільських населених пунктах - до 

уповноваженої на це посадової особи відпові-

дного органу місцевого самоврядування за ви-

дачею йому свідоцтва про право на спадщину 

на таке майно. 

 

Зміни у Законі України "Про заставу" 

Стаття 12. Зміст договору застави  
 

     У   договорі  застави  визначаються  суть,  

розмір  та  строк  

Стаття 12. Зміст договору застави  

 
     У   договорі  застави  визначаються  суть,  

розмір  та  строк  
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виконання  зобов'язання,  забезпеченого  за-

ставою,  опис  предмета  

застави,  а також інші умови,  відносно яких 

за заявою  однієї  із  

сторін повинна бути досягнута угода. 

     Опис  предмета застави в договорі застави 

може бути поданий у  

загальній   формі  (вказівка  на  вид  заставле-

ного  майна  тощо).  

 

     При  укладанні  договору  застави  за  зго-

дою  сторін  або на  

вимогу однієї із сторін може бути проведена 

аудиторська  перевірка  

достовірності та повноти балансу або фінан-

сового стану відповідної  

сторони  договору застави та оцінка предмета 

застави відповідно до  

законодавства. 

 

(термін)  виконання  зобов’язання,  забезпече-

ного заставою, тa/або  

посилання  на  договір чи інший правочин, 

яким встановлено основне  

зобов’язання,  опис предмета застави, а також 

інші умови, відносно  

яких за заявою однієї із сторін повинна бути 

досягнута угода. 

 

 
     Опис  предмета застави в договорі застави 

може бути поданий у  

загальній   формі  (вказівка  на  вид  заставле-

ного  майна  тощо).  

 

     При  укладанні  договору  застави  за  зго-

дою  сторін  або на  

вимогу однієї із сторін може бути проведена 

аудиторська  перевірка  

достовірності та повноти балансу або фінан-

сового стану відповідної  

сторони  договору застави та оцінка предмета 

застави відповідно до  

законодавства. 

 



Стаття 13. Форма договору застави  
 

     Договір застави повинен бути укладений у 

письмовій формі.  

 

     У випадках, коли предметом застави є не-

рухоме майно, космічні  

об'єкти,  транспортні  засоби, що підлягають 

державній реєстрації,  

договір  застави  повинен бути нотаріально 

посвідчений на підставі  

відповідних правовстановлюючих докумен-

тів. Нотаріальне посвідчення  

договору    застави   нерухомого   майна,   

транспортних   засобів  

провадиться  за  місцезнаходженням (місцем 

реєстрації) цього майна  

або  за  місцезнаходженням  (місцем  реєстра-

ції)  однієї із сторін  

договору,   договору   застави  космічних  об'-

єктів  -  за  місцем  

реєстрації цих об'єктів. 

 

     Законодавством України може бути перед-

бачено й  інші  випадки  

нотаріального посвідчення договору застави.  

 

     Угодою сторін може бути передбачено  но-

таріальне  посвідчення  

договору застави і в тих випадках, коли це  є  

не  обов'язковим  в  

силу законодавства України, але на цьому на-

полягає одна із сторін.  

 

     Норми   цієї   статті  не  поширюються  на  

право  податкової  

застави, що регулюється податковим законо-

давством. 

 

Стаття 13. Форма договору застави  
 

     Договір застави повинен бути укладений у 

письмовій формі.  

 

     У випадках, коли предметом застави є не-

рухоме майно, космічні  

об'єкти,  договір  застави повинен бути нота-

ріально посвідчений на  

підставі  відповідних  правовстановлюючих  

документів. Нотаріальне  

посвідчення  договору  застави  нерухомого  

майна  провадиться  за  

місцезнаходженням   (місцем   реєстрації)   

цього   майна  або  за  

місцезнаходженням  (місцем  реєстрації) од-

нієї із сторін договору,  

договору  застави  космічних  об'єктів  - за мі-

сцем реєстрації цих  

об'єктів. 

 

     Законодавством України може бути перед-

бачено й  інші  випадки  

нотаріального посвідчення договору застави.  

 

     Угодою сторін може бути передбачено  но-

таріальне  посвідчення  

договору застави і в тих випадках, коли це  є  

не  обов'язковим  в  

силу законодавства України, але на цьому на-

полягає одна із сторін.  

 

     Норми   цієї   статті  не  поширюються  на  

право  податкової  

застави, що регулюється податковим законо-

давством. 

 

Зміни у Законі України "Про дорожній рух" 

Стаття 34. Реєстрація та облік транспор-

тних засобів 

Ч.1 Державна реєстрація транспортного 

засобу полягає у здійсненні комплексу захо-

дів, пов'язаних із перевіркою документів, які є 

підставою для здійснення реєстрації, звіркою 

і, за необхідності, дослідженням ідентифіка-

ційних номерів складових частин та оглядом 

Стаття 34. Реєстрація та облік транспор-

тних засобів 

Ч.1 Державна реєстрація транспортного 

засобу полягає у здійсненні комплексу захо-

дів, пов'язаних із перевіркою документів, які є 

підставою для здійснення реєстрації, а також 

відсутності будь-яких обтяжень, у тому числі 



транспортного засобу, оформленням і вида-

чею реєстраційних документів та номерних 

знаків. 

Ч.9 Порядок здійснення відомчої реєстрації та 

ведення обліку транспортних 

засобіввизначається Кабінетом Міністрів 

України. Для ведення відомчого обліку 

зареєстрованих транспортних засобів 

відповідними органами, якими вони 

зареєстровані, створюються уніфіковані 

автоматизовані електронно-облікові системи. 

Відомості відомчого обліку щодо зазначених 

транспортних засобів є складовою частиною 

Єдиного державного реєстру. 

за даними Державного реєстру обтяжень ру-

хомого майна, звіркою і, за необхідності, дос-

лідженням ідентифікаційних номерів складо-

вих частин та оглядом транспортного засобу, 

оформленням і видачею реєстраційних доку-

ментів та номерних знаків. 

Ч.9 Порядок здійснення відомчої реєстра-

ції та ведення обліку транспортних засобівви-

значається Кабінетом Міністрів України. Для 

ведення відомчого обліку зареєстрованих тра-

нспортних засобів відповідними органами, 

якими вони зареєстровані, створюються уні-

фіковані автоматизовані електронно-облікові 

системи. Відомості відомчого обліку щодо за-

значених транспортних засобів є складовою 

частиною Єдиного державного реєстру. У 

разі наявності будь-яких обтяжень, реєстрація 

(перереєстрація) транспортних засобів здійс-

нюється виключно за умови надання згоди на 

це обтяжувачем (обтяжувачами). 

 

Зміни у  Закону України "Про нотаріат" 

Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження 

та заставу майна  
 

     Угоди   про   відчуження   та   заставу  

майна,  що  підлягає  

реєстрації,  посвідчуються  за  умови   по-

дання   документів,   що  

підтверджують  право  власності  на  майно,  

що  відчужується  або  

заставляється,   або   за  наявності  державної  

реєстрації  права  

власності  на  таке  майно  у  Державному  ре-

єстрі речових прав на  

нерухоме  майно.  У  разі  застави майбут-

нього майна або створення  

забезпечувального   обтяження   в   майбут-

ньому   майні  нотаріусу  

надаються  документи,  що  підтверджують 

наявність прав на набуття  

такого майна у власність у майбутньому. 

 

     При  посвідченні  угод  про  відчуження  

або  заставу  жилого  

будинку,  квартири,  дачі,  садового  будинку,  

гаража,  земельної  

Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження 

та заставу майна  
 

     Угоди   про   відчуження   та   заставу  

майна,  що  підлягає  

реєстрації,  крім випадків, встановлених стат-

тею 38 Закону України  

"Про   іпотеку"   (  898-15  ),  посвідчуються  

за  умови  подання  

документів,   що   підтверджують  право  вла-

сності  на  майно,  що  

відчужується   або   заставляється,  або  за  на-

явності  державної  

реєстрації  права  власності  на  таке  майно у 

Державному реєстрі  

речових  прав  на нерухоме майно. У разі за-

стави майбутнього майна  

або  створення  забезпечувального  обтяження  

в  майбутньому майні  

нотаріусу  надаються документи, що підтвер-

джують наявність прав на  

набуття такого майна у власність у майбут-

ньому. 

 

     При  посвідченні  угод  про  відчуження  

або  заставу  жилого  
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/ed20181125#n580
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/ed20181125#n580
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#n580
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#n580


ділянки,  іншого  нерухомого  майна   переві-

ряється    відсутність  

заборони відчуження або арешту майна.  
 

     В  разі  наявності  заборони  угода  про  ві-

дчуження   майна,  

обтяженого боргом, посвідчується лише у  

разі  згоди  кредитора  і  

набувача на переведення боргу на набувача.  
 

 

будинку,  квартири,  дачі,  садового  будинку,  

гаража,  земельної  

ділянки,    іншого    нерухомого   майна,   тра-

нспортних   засобів  

перевіряється відсутність будь-якої заборони 

відчуження або арешту  

майна. 

 

     В  разі  наявності  заборони  угода  про  ві-

дчуження   майна,  

обтяженого боргом, посвідчується лише у  

разі  згоди  кредитора  і  

набувача на укладення такої угоди. 

 

Зміни у Законі України "Про банки і банківську 

діяльність" 

Стаття 62. Порядок розкриття банківської 

таємниці 

Ч.2 Вимога відповідного державного ор-

гану на отримання інформації, яка містить ба-

нківську таємницю, повинна: 

1) бути викладена на бланку державного 

органу встановленої форми; 

2) бути надана за підписом керівника дер-

жавного органу (чи його заступника), скріпле-

ного гербовою печаткою; 

3) містити передбачені цим Законом підс-

тави для отримання цієї інформації; 

4) містити посилання на норми закону, 

відповідно до яких державний орган має право 

на отримання такої інформації. 

Ч.3 Довідки по рахунках (вкладах) у разі 

смерті їх власників надаються банком особам, 

зазначеним власником рахунку (вкладу) в 

заповідальному розпорядженні банку, 

державним нотаріальним конторам або 

приватним нотаріусам, іноземним 

консульським установам по справах спадщини 

за рахунками (вкладами) померлих власників 

рахунків (вкладів). 

Стаття 62. Порядок розкриття банківської 

таємниці 

Ч.2 Вимога відповідного державного ор-

гану на отримання інформації, яка містить ба-

нківську таємницю, повинна: 

1) бути викладена на бланку державного 

органу встановленої форми; 

2) бути надана за підписом керівника дер-

жавного органу (чи його заступника), скріпле-

ного гербовою печаткою; 

3) містити передбачені цим Законом підс-

тави для отримання цієї інформації; 

4) містити посилання на норми закону, 

відповідно до яких державний орган має право 

на отримання такої інформації; 

5) містити прізвище, ім’я, по батькові та 

реєстраційний номер облікової картки плат-

ника податку клієнта банку - фізичної особи 

або серію та номер паспорта/номер паспорта у 

формі картки (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовилися від прий-

няття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відпо-

відний контролюючий орган і мають відмітку 

в паспорті про право здійснювати платежі за 

серією та номером паспорта, або для фізичних 

осіб - нерезидентів), або найменування та іде-

нтифікаційний код в Єдиному державному ре-



єстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-

ємців та громадських формувань клієнта банку 

- юридичної особи. 

Ч.3 Довідки по рахунках (вкладах) у разі 

смерті їх власників надаються банком особам, 

зазначеним власником рахунку (вкладу) у від-

повідному розпорядженні банку, державним 

нотаріальним конторам або приватним нотарі-

усам, посадовим особам органів місцевого са-

моврядування, уповноваженим на вчинення 

нотаріальних дій, іноземним консульським ус-

тановам для вчинення такими особами нотарі-

альних дій з охорони спадкового майна, з ви-

дачі свідоцтв про право на спадщину, про 

право власності на частку в спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з подружжя. 

Довідки щодо рухомого майна померлих кліє-

нтів, що перебуває на збереженні та/або у за-

ставі банку в якості закладу, щодо наявності 

індивідуального банківського сейфа та/або до-

говорів про надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа нада-

ються банком державним нотаріальним конто-

рам або приватним нотаріусам, посадовим 

особам органів місцевого самоврядування, 

уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, 

іноземним консульським установам для вчи-

нення такими особами нотаріальних дій з охо-

рони спадкового майна, з видачі свідоцтв про 

право на спадщину, про право власності на ча-

стку в спільному майні подружжя в разі смерті 

одного з подружжя. 

 

Зміни у Законі України "Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні" 

Стаття 1. Визначення термінів та понять  

1.37) розрахунково-касове   обслуговування   

-   послуги,  що  

надаються  банком  клієнту  на  підставі  від-

повідного   договору,  

укладеного  між ними,  які пов'язані із перека-

зом коштів з рахунка  

(на рахунок) цього  клієнта,  видачею  йому  

коштів  у  готівковій  

формі,   а   також   здійсненням   інших   опе-

рацій,  передбачених  

договорами 

Стаття 1. Визначення термінів та понять  

1.37) розрахунково-касове   обслуговування   

-   послуги,  що  

надаються банком клієнту на підставі відпові-

дного договору, у тому  

числі  у  вигляді електронного документа, ук-

ладеного між ними, які  

пов'язані  із  переказом  коштів  з  рахунка  

(на  рахунок)  цього  

клієнта,   видачею   йому  коштів  у  готівко-

вій  формі,  а  також  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14


 

Стаття 14. Електронні платіжні засоби  

14.12.  Користувач  зобов'язаний  використо-

вувати електронний  

платіжний  засіб відповідно до вимог законо-

давства України та умов  

договору,  укладеного  з  емітентом,  і  не до-

пускати використання  

електронного  платіжного  засобу особами, 

які не мають на це права  

або повноважень.  

 

     Використання електронного платіжного 

засобу за довіреністю не  

допускається,   крім   випадку   емісії  додат-

кового  електронного  

платіжного засобу для довіреної особи.  

 

здійсненням інших операцій, передбачених 

договорами; 

 

Стаття 14. Електронні платіжні засоби  

 

14.12.  Користувач  зобов'язаний  використо-

вувати електронний  

платіжний  засіб відповідно до вимог законо-

давства України та умов  

договору,  укладеного  з  емітентом,  і  не до-

пускати використання  

електронного  платіжного  засобу особами, 

які не мають на це права  

або повноважень.  

 

     Використання електронного платіжного 

засобу за довіреністю не  

допускається,   крім   випадку   емісії  додат-

кового  електронного  

платіжного засобу для довіреної особи.  

 

     Представник   користувача   має  право  

отримати  електронний  

платіжний   засіб   за  довіреністю,  що  ви-

дана  користувачем  та  

посвідчена  у  встановленому законодавством 

порядку. У такому разі  

банк   не   несе   відповідальності   за   прове-

дення  операцій  з  

використанням  такого  електронного  платіж-

ного  засобу,  виданого  

представнику  за  довіреністю.  

 

Стаття 18. Використання електронного під-

пису в банківській  

                системі України та суб'єктами пере-

казу коштів  

18.2. Порядок застосування електронного під-

пису, у тому числі  

електронного   цифрового  підпису,  для  за-

свідчення  електронного  

документа  на  переказ  установлюється нор-

мативно-правовими актами  

Національного банку України.  

 

  18.3.   Відповідальність   за  достовірність  

інформації,  що  

міститься  в  реквізитах  електронного  доку-

мента, несе особа, яка  

Стаття 18. Використання електронного під-

пису в банківській  

                системі України та суб'єктами пере-

казу коштів  

18.2.   Порядок   застосування   електронного   

підпису   для  

засвідчення   електронного  документа  на  пе-

реказ  установлюється  

нормативно-правовими актами Національ-

ного банку України. 

18.3.   Відповідальність   за  достовірність  ін-

формації,  що  

міститься  в  реквізитах  електронного  доку-

мента, несе особа, яка  

наклала   на  цей  документ  електронний  під-

пис.  В  іншому  разі  



наклала на цей документ електронний цифро-

вий підпис. В іншому разі  

відповідальність  несе  банк або інша уста-

нова - учасник платіжної  

системи.  

 

відповідальність  несе  банк або інша уста-

нова - учасник платіжної  

системи. 

 

 

Зміни у  Законі України 

"Про іпотеку" 

Стаття 4. Державна реєстрація іпотеки 

Обтяження нерухомого майна іпотекою 

підлягає державній реєстрації відповідно до 

закону. Державна реєстрація застави повітря-

них та морських суден, суден внутрішнього 

плавання, космічних об’єктів проводиться у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 4. Державна реєстрація іпотеки 

Обтяження нерухомого майна іпотекою 

підлягає державній реєстрації відповідно до 

закону. Державна реєстрація застави повітря-

них та морських суден, суден внутрішнього 

плавання, космічних об’єктів проводиться у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Іпотекодержатель зобов’язаний зверну-

тися до державного реєстратора із заявою про 

державну реєстрацію припинення іпотеки не 

пізніше 14 днів з дня повного погашення боргу 

за основним зобов’язанням, забезпеченим іпо-

текою. 

 

Стаття 5. Предмет іпотеки 

Предметом іпотеки можуть бути один або 

декілька об’єктів нерухомого майна за таких 

умов: 

нерухоме майно належить іпотекодавцю 

на праві власності або на праві господарського 

відання, якщо іпотекодавцем є державне або 

комунальне підприємство, установа чи органі-

зація; 

нерухоме майно може бути відчужене іпо-

текодавцем і на нього відповідно до законо-

давства може бути звернене стягнення; 

нерухоме майно зареєстроване у встанов-

леному законом порядку як окремий виділе-

ний у натурі об’єкт права власності, якщо інше 

не встановлено цим Законом. 

Предметом іпотеки також може бути 

об’єкт незавершеного будівництва, майнові 

права на нього, інше нерухоме майно, яке 

стане власністю іпотекодавця після укладення 

Стаття 5. Предмет іпотеки 

Предметом іпотеки можуть бути один або 

декілька об’єктів нерухомого майна за таких 

умов: 

нерухоме майно належить іпотекодавцю 

на праві власності або на праві господарського 

відання, якщо іпотекодавцем є державне або 

комунальне підприємство, установа чи органі-

зація; 

нерухоме майно може бути відчужене іпо-

текодавцем і на нього відповідно до законо-

давства може бути звернене стягнення; 

нерухоме майно зареєстроване у встанов-

леному законом порядку як окремий виділе-

ний у натурі об’єкт права власності, якщо інше 

не встановлено цим Законом. 

Предметом іпотеки також може бути 

об’єкт незавершеного будівництва, майнові 

права на нього, інше нерухоме майно, яке 

стане власністю іпотекодавця після укладення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15


іпотечного договору, за умови, що іпотекода-

вець може документально підтвердити право 

на набуте ним у власність відповідне нерухоме 

майно у майбутньому. Обтяження такого не-

рухомого майна іпотекою підлягає державній 

реєстрації у встановленому законом порядку 

незалежно від того, хто є власником такого 

майна на час укладення іпотечного договору. 

Частина об’єкта нерухомого майна може 

бути предметом іпотеки лише після її виді-

лення в натурі і реєстрації права власності на 

неї як на окремий об’єкт нерухомості, якщо 

інше не встановлено цим Законом. Іпотека по-

ширюється на частину об’єкта нерухомого 

майна, яка не може бути виділеною в натурі і 

була приєднана до предмета іпотеки після ук-

ладення іпотечного договору без реєстрації 

права власності на неї як на окремий об’єкт не-

рухомості. 

Нерухоме майно передається в іпотеку ра-

зом з усіма його приналежностями, якщо інше 

не встановлено іпотечним договором. 

Ризик випадкового знищення, випадко-

вого пошкодження або псування предмета іпо-

теки несе іпотекодавець, якщо інше не встано-

влено іпотечним договором. 

Вартість предмета іпотеки визначається за 

згодою між іпотекодавцем і іпотекодержате-

лем або шляхом проведення оцінки предмета 

іпотеки відповідним суб’єктом оціночної дія-

льності у випадках, встановлених законом або 

договором. 

Предметом іпотеки може бути право оре-

нди чи користування нерухомим майном, яке 

надає орендарю чи користувачу право буду-

вати, володіти та відчужувати об’єкт нерухо-

мого майна. Таке право оренди чи користу-

вання нерухомим майном для цілей цього За-

кону вважається нерухомим майном. 

 

іпотечного договору, за умови, що іпотекода-

вець може документально підтвердити право 

на набуте ним у власність відповідне нерухоме 

майно у майбутньому. Обтяження такого не-

рухомого майна іпотекою підлягає державній 

реєстрації у встановленому законом порядку 

незалежно від того, хто є власником такого 

майна на час укладення іпотечного договору. 

Частина об’єкта нерухомого майна може 

бути предметом іпотеки лише після її виді-

лення в натурі і реєстрації права власності на 

неї як на окремий об’єкт нерухомості, якщо 

інше не встановлено цим Законом. Іпотека по-

ширюється на частину об’єкта нерухомого 

майна, яка не може бути виділеною в натурі і 

була приєднана до предмета іпотеки після ук-

ладення іпотечного договору без реєстрації 

права власності на неї як на окремий об’єкт не-

рухомості. 

Нерухоме майно передається в іпотеку ра-

зом з усіма його приналежностями, якщо інше 

не встановлено іпотечним договором. 

У разі якщо іпотекодавцем предмет іпо-

теки було реконструйовано або щодо нього 

було проведено самочинне будівництво (у 

тому числі, але не виключно, споруджено нові 

будівлі, споруди тощо на земельній ділянці, 

що належить іпотекодавцю на праві власності 

чи перебуває в його користуванні), всі реконс-

труйовані, новостворені об’єкти нерухомості 

вважаються предметом іпотеки відповідно до 

іпотечного договору. 

Ризик випадкового знищення, випадко-

вого пошкодження або псування предмета іпо-

теки несе іпотекодавець, якщо інше не встано-

влено іпотечним договором. 

Вартість предмета іпотеки визначається за 

згодою між іпотекодавцем і іпотекодержате-

лем або шляхом проведення оцінки предмета 

іпотеки відповідним суб’єктом оціночної дія-

льності у випадках, встановлених законом або 

договором. 

Предметом іпотеки може бути право оре-

нди чи користування нерухомим майном, яке 

надає орендарю чи користувачу право буду-



вати, володіти та відчужувати об’єкт нерухо-

мого майна. Таке право оренди чи користу-

вання нерухомим майном для цілей цього За-

кону вважається нерухомим майном. 

 

 

 

Стаття 35. Повідомлення про порушення 

основного зобов’язання та/або іпотечного до-

говору 

У разі порушення основного зобов’язання 

та/або умов іпотечного договору іпотекодер-

жатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, 

якщо він є відмінним від іпотекодавця, пись-

мову вимогу про усунення порушення. В 

цьому документі зазначається стислий зміст 

порушених зобов’язань, вимога про виконання 

порушеного зобов’язання у не менш ніж три-

дцятиденний строк та попередження про звер-

нення стягнення на предмет іпотеки у разі не-

виконання цієї вимоги. Якщо протягом вста-

новленого строку вимога іпотекодержателя за-

лишається без задоволення, іпотекодержатель 

вправі прийняти рішення про звернення стяг-

нення на предмет іпотеки шляхом позасудо-

вого врегулювання на підставі договору. 

Положення частини першої цієї статті не 

є перешкодою для реалізації права іпотекоде-

ржателя звернутись у будь-який час за захис-

том своїх порушених прав до суду у встанов-

леному законом порядку. 

Вимога, встановлена частиною першою 

цієї статті, не перешкоджає іпотекодержателю 

здійснювати свої права, визначені статтею 

12 цього Закону, без попереднього повідом-

лення іпотекодавця, якщо викликана таким по-

відомленням затримка може спричинити зни-

щення, пошкодження чи втрату предмета іпо-

теки. 

 

Стаття 35. Повідомлення про порушення 

основного зобов’язання та/або іпотечного до-

говору 

У разі порушення основного зобов’язання 

та/або умов іпотечного договору іпотекодер-

жатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, 

якщо він є відмінним від іпотекодавця, пись-

мову вимогу про усунення порушення. В 

цьому документі зазначається стислий зміст 

порушених зобов’язань, вимога про виконання 

порушеного зобов’язання у не менш ніж три-

дцятиденний строк та попередження про звер-

нення стягнення на предмет іпотеки у разі не-

виконання цієї вимоги. Якщо протягом вста-

новленого строку вимога іпотекодержателя за-

лишається без задоволення, іпотекодержатель 

вправі прийняти рішення про звернення стяг-

нення на предмет іпотеки шляхом позасудо-

вого врегулювання на підставі договору. 

Положення частини першої цієї статті не 

є перешкодою для реалізації права іпотекоде-

ржателя звернутись у будь-який час за захис-

том своїх порушених прав до суду у встанов-

леному законом порядку. 

Вимога, встановлена частиною першою 

цієї статті, не перешкоджає іпотекодержателю 

здійснювати свої права, визначені цим Зако-

ном та/або іпотечним договором, без поперед-

нього повідомлення іпотекодавця, якщо ви-

кликана таким повідомленням затримка може 

спричинити знищення, пошкодження чи 

втрату предмета іпотеки. 

 

Стаття 36. Позасудове врегулювання 

Сторони іпотечного договору можуть ви-

рішити питання про звернення стягнення на 

предмет іпотеки шляхом позасудового врегу-

Стаття 36. Позасудове врегулювання 

Сторони іпотечного договору можуть ви-

рішити питання про звернення стягнення на 

предмет іпотеки шляхом позасудового врегу-
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лювання на підставі договору. Позасудове вре-

гулювання здійснюється згідно із застережен-

ням про задоволення вимог іпотекодержателя, 

що міститься в іпотечному договорі, або згідно 

з окремим договором між іпотекодавцем і іпо-

текодержателем про задоволення вимог іпоте-

кодержателя, що підлягає нотаріальному пос-

відченню, який може бути укладений одноча-

сно з іпотечним договором або в будь-який час 

до набрання законної сили рішенням суду про 

звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Договір про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя, яким також вважається відповідне за-

стереження в іпотечному договорі, визначає 

можливий спосіб звернення стягнення на пре-

дмет іпотеки відповідно до цього Закону. Ви-

значений договором спосіб задоволення вимог 

іпотекодержателя не перешкоджає іпотекоде-

ржателю застосувати інші встановлені цим За-

коном способи звернення стягнення на пред-

мет іпотеки. 

Договір про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя або відповідне застереження в іпотеч-

ному договорі, яке прирівнюється до такого 

договору за своїми правовими наслідками, 

може передбачати: 

 передачу іпотекодержателю права влас-

ності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання у порядку, встановле-

ному статтею 37 цього Закону; 

право іпотекодержателя від свого імені 

продати предмет іпотеки будь-якій особі на пі-

дставі договору купівлі-продажу у порядку, 

встановленому статтею 38 цього Закону. 

Після завершення позасудового врегулю-

вання будь-які наступні вимоги іпотекодержа-

теля щодо виконання боржником основного 

зобов’язання є недійсними. 

 

лювання на підставі договору. Позасудове вре-

гулювання здійснюється згідно із застережен-

ням про задоволення вимог іпотекодержателя, 

що міститься в іпотечному договорі, або згідно 

з окремим договором між іпотекодавцем і іпо-

текодержателем про задоволення вимог іпоте-

кодержателя, що підлягає нотаріальному пос-

відченню, який може бути укладений одноча-

сно з іпотечним договором або в будь-який час 

до набрання законної сили рішенням суду про 

звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Договір про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя, яким також вважається відповідне за-

стереження в іпотечному договорі, визначає 

можливий спосіб звернення стягнення на пре-

дмет іпотеки відповідно до цього Закону. Ви-

значений договором спосіб задоволення вимог 

іпотекодержателя не перешкоджає іпотекоде-

ржателю застосувати інші встановлені цим За-

коном способи звернення стягнення на пред-

мет іпотеки. 

Договір про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя або відповідне застереження в іпотеч-

ному договорі, яке прирівнюється до такого 

договору за своїми правовими наслідками, 

може передбачати: 

передачу іпотекодержателю права власно-

сті на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання у порядку, встановле-

ному статтею 37 цього Закону; 

право іпотекодержателя від свого імені 

продати предмет іпотеки будь-якій особі на пі-

дставі договору купівлі-продажу у порядку, 

встановленому статтею 38 цього Закону. 

У договорі про задоволення вимог іпоте-

кодержателя або у відповідному застереженні 

в іпотечному договорі зазначаються: 

умови, у разі настання яких іпотекодержа-

тель може використати своє право на позасу-

дове стягнення; 

порядок визначення вартості, за якою іпо-

текодержатель набуває право власності на 

предмет іпотеки; 

прийнятні та належні способи обміну по-

відомленнями між сторонами договору. 
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Після завершення позасудового врегулю-

вання будь-які наступні вимоги іпотекодержа-

теля щодо виконання основного зобов’язання: 

боржником - фізичною особою є недійс-

ними, якщо інше не визначено договором іпо-

теки чи договором про надання кредиту, чи до-

говором про задоволення вимог іпотекодержа-

теля; 

боржником - юридичною особою або фі-

зичною особою - підприємцем є дійсними, 

якщо інше не визначено договором іпотеки чи 

договором про надання кредиту, чи договором 

про задоволення вимог іпотекодержателя. 

У разі якщо вимоги іпотекодержателя за-

безпечені декількома предметами іпотеки (у 

тому числі за декількома договорами іпотеки), 

а позасудове звернення стягнення здійсню-

ється за рахунок окремого предмета іпотеки, 

іпотекодержатель має право вимагати (у тому 

числі шляхом позасудового врегулювання) ви-

конання зобов’язання боржником та/або іпоте-

кодавцем в частині, що залишилася невикона-

ною після завершення позасудового врегулю-

вання за таким окремим предметом іпотеки. 

Завершенням позасудового врегулювання 

є державна реєстрація прав власності на всі 

предмети іпотеки, що виступають забезпечен-

ням за основним зобов’язанням: 

за іпотекодержателем (якщо звернено стя-

гнення на предмет іпотеки шляхом набуття 

його у власність іпотекодержателем); 

за покупцем (якщо звернено стягнення на 

предмет іпотеки шляхом його продажу іпоте-

кодержателем третій особі). 

 

Стаття 37. Передача іпотекодержателю 

права власності на предмет іпотеки 

Іпотекодержатель може задовольнити за-

безпечену іпотекою вимогу шляхом набуття 

права власності на предмет іпотеки. Правовою 

підставою для реєстрації права власності іпо-

текодержателя на нерухоме майно, яке є пред-

метом іпотеки, є договір про задоволення ви-

мог іпотекодержателя або відповідне застере-

Стаття 37. Передача іпотекодержателю 

права власності на предмет іпотеки 

Іпотекодержатель може задовольнити за-

безпечену іпотекою вимогу шляхом набуття 

права власності на предмет іпотеки. Правовою 

підставою для реєстрації права власності іпо-

текодержателя на нерухоме майно, яке є пред-

метом іпотеки, є договір про задоволення ви-

мог іпотекодержателя або відповідне застере-



ження в іпотечному договорі, яке прирівню-

ється до такого договору за своїми правовими 

наслідками та передбачає передачу іпотекоде-

ржателю права власності на предмет іпотеки в 

рахунок виконання основного зобов’язання. 

Рішення про реєстрацію права власності 

іпотекодержателя на нерухоме майно, що є 

предметом іпотеки, може бути оскаржено іпо-

текодавцем у суді. 

Іпотекодержатель набуває предмет іпо-

теки у власність за вартістю, визначеною на 

момент такого набуття на підставі оцінки пре-

дмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. 

У разі набуття права власності на предмет іпо-

теки іпотекодержатель зобов’язаний відшко-

дувати іпотекодавцю перевищення 90 відсот-

ків вартості предмета іпотеки над розміром за-

безпечених іпотекою вимог іпотекодержателя. 

Право іншої особи з вищим пріоритетом 

щодо строкового користування нерухомим 

майном, набутим у власність іпотекодержате-

лем, зберігає чинність відповідно до умов до-

говору, яким обумовлено таке користування. 

Права та вимоги третіх осіб на предмет іпо-

теки, набутий у власність іпотекодержателем, 

які мають нижчий пріоритет, ніж вимога іпо-

текодержателя, втрачають чинність. 

До особи, яка на підставі договору про за-

доволення вимог іпотекодержателя або засте-

реження про задоволення вимог іпотекодержа-

теля, включеного до іпотечного договору, на-

була право власності на предмет іпотеки 

(об’єкт нерухомого майна, об’єкт незаверше-

ного будівництва та майнові права на них), ро-

зміщений на земельній ділянці, яка перебуває 

в оренді іпотекодавця, переходить право оре-

нди на таку земельну ділянку, а зазначений до-

говір про задоволення вимог іпотекодержа-

теля або застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, включене до іпотечного до-

говору, є документом, що посвідчує перехід 

права оренди земельної ділянки до нового вла-

сника предмета іпотеки і заміну особи орен-

даря у договорі оренди землі та підлягає дер-

жавній реєстрації у встановленому законодав-

ством порядку. 

ження в іпотечному договорі, яке прирівню-

ється до такого договору за своїми правовими 

наслідками та передбачає передачу іпотекоде-

ржателю права власності на предмет іпотеки в 

рахунок виконання основного зобов’язання. 

Договір про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя чи іпотечний договір, який містить за-

стереження про задоволення вимог іпотекоде-

ржателя, є документами, що підтверджують 

перехід права власності на предмет іпотеки до 

іпотекодержателя та є підставою для внесення 

відповідних відомостей до Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно. 

Право власності іпотекодержателя на пре-

дмет іпотеки виникає з моменту державної ре-

єстрації права власності іпотекодержателя на 

предмет іпотеки на підставі договору про за-

доволення вимог іпотекодержателя чи відпові-

дного застереження в іпотечному договорі. 

Рішення про реєстрацію права власності 

іпотекодержателя на нерухоме майно, що є 

предметом іпотеки, може бути оскаржено іпо-

текодавцем у суді. 

Іпотекодержатель набуває предмет іпо-

теки у власність за вартістю, визначеною на 

момент такого набуття на підставі оцінки пре-

дмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. 

У разі набуття права власності на предмет іпо-

теки іпотекодержатель зобов’язаний відшко-

дувати іпотекодавцю перевищення 90 відсот-

ків вартості предмета іпотеки над розміром за-

безпечених іпотекою вимог іпотекодержателя. 

Право іншої особи з вищим пріоритетом 

щодо строкового користування нерухомим 

майном, набутим у власність іпотекодержате-

лем, зберігає чинність відповідно до умов до-

говору, яким обумовлено таке користування. 

Права та вимоги третіх осіб на предмет іпо-

теки, набутий у власність іпотекодержателем, 

які мають нижчий пріоритет, ніж вимога іпо-

текодержателя, втрачають чинність. 

До особи, яка на підставі договору про за-

доволення вимог іпотекодержателя або засте-

реження про задоволення вимог іпотекодержа-

теля, включеного до іпотечного договору, на-

була право власності на предмет іпотеки 



Ч.5 Дії щодо продажу предмета іпотеки та 

укладання договору купівлі-продажу 

здійснюються іпотекодержателем від свого 

імені, на підставі іпотечного договору, який 

містить застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, що передбачає право 

іпотекодержателя на продаж предмета 

іпотеки, без необхідності отримання для 

цього будь-якого окремого уповноваження 

іпотекодавця. 

(об’єкт нерухомого майна, об’єкт незаверше-

ного будівництва та майнові права на них), ро-

зміщений на земельній ділянці, яка перебуває 

в оренді іпотекодавця, переходить право оре-

нди на таку земельну ділянку, а зазначений до-

говір про задоволення вимог іпотекодержа-

теля або застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, включене до іпотечного до-

говору, є документом, що посвідчує перехід 

права оренди земельної ділянки до нового вла-

сника предмета іпотеки і заміну особи орен-

даря у договорі оренди землі та підлягає дер-

жавній реєстрації у встановленому законодав-

ством порядку. 

 

Стаття 38. Право іпотекодержателя на 

продаж предмета іпотеки 
Ч.5 Дії щодо продажу предмета іпотеки та 

укладання договору купівлі-продажу 

здійснюються іпотекодержателем від свого 

імені, на підставі іпотечного договору, який 

містить застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, що передбачає право 

іпотекодержателя на продаж предмета 

іпотеки, без необхідності отримання для 

цього будь-якого окремого уповноваження 

іпотекодавця 

Стаття 38. Право іпотекодержателя на 

продаж предмета іпотеки 
Ч.5 Дії щодо продажу предмета іпотеки та 

укладання договору купівлі-продажу 

здійснюються іпотекодержателем від свого 

імені, на підставі іпотечного договору, який 

містить застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, що передбачає право 

іпотекодержателя на продаж предмета 

іпотеки, без необхідності отримання для 

цього будь-якого окремого уповноваження 

іпотекодавця. При нотаріальному посвідченні 

такого договору купівлі-продажу 

правовстановлюючий документ на предмет 

іпотеки не подається. 

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за 

рішенням суду 

У разі задоволення судом позову про зве-

рнення стягнення на предмет іпотеки у рі-

шенні суду зазначаються: 

загальний розмір вимог та всі його скла-

дові, що підлягають сплаті іпотекодержателю 

з вартості предмета іпотеки; 

опис нерухомого майна, за рахунок якого 

підлягають задоволенню вимоги іпотекодер-

жателя; 

заходи щодо забезпечення збереження 

предмета іпотеки або передачі його в управ-

ління на період до його реалізації, якщо такі 

необхідні; 

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за 

рішенням суду 

У разі задоволення судом позову про зве-

рнення стягнення на предмет іпотеки в рі-

шенні суду зазначаються: 

загальний розмір вимог та всі його скла-

дові, що підлягають сплаті іпотекодержателю 

з вартості предмета іпотеки; 

опис нерухомого майна, за рахунок якого 

підлягають задоволенню вимоги іпотекодер-

жателя; 

заходи щодо забезпечення збереження 

предмета іпотеки або передачі його в управ-

ління на період до його реалізації (у разі не-

обхідності); 

спосіб реалізації предмета іпотеки; 



спосіб реалізації предмета іпотеки шля-

хом проведення прилюдних торгів або засто-

сування процедури продажу, встановленої 

статтею 38 цього Закону; 

пріоритет та розмір вимог інших кредито-

рів, які підлягають задоволенню з вартості 

предмета іпотеки; 

початкова ціна предмета іпотеки для його 

подальшої реалізації. 

Одночасно з рішенням про звернення стя-

гнення на предмет іпотеки суд за заявою іпо-

текодержателя виносить рішення про висе-

лення мешканців за наявності підстав, перед-

бачених законом, якщо предметом іпотеки є 

житловий будинок або житлове приміщення. 

Суд вправі відмовити у задоволенні по-

зову іпотекодержателя про дострокове звер-

нення стягнення на предмет іпотеки, якщо до-

пущене боржником або іпотекодавцем, якщо 

він є відмінним від боржника, порушення ос-

новного зобов’язання чи іпотечного договору 

не завдає збитків іпотекодержателю і не змі-

нює обсяг його прав. 

Відстрочка виконання рішення суду про 

звернення стягнення на предмет іпотеки не до-

пускається у разі, якщо: 

іпотеку включено до іпотечного пулу; 

відстрочка може призвести до істотного 

погіршення фінансового стану іпотекодержа-

теля; 

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя 

порушено справу про банкрутство. 

 

пріоритет та розмір вимог інших кредито-
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іпотеки є житловий будинок або житлове 
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пущене боржником або іпотекодавцем, якщо 

він є відмінним від боржника, порушення ос-

новного зобов’язання чи іпотечного договору 

не завдає збитків іпотекодержателю і не змі-

нює обсяг його прав. 

Відстрочка виконання рішення суду про 

звернення стягнення на предмет іпотеки не до-
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порушено справу про банкрутство. 

 

Стаття 49. Права та обов’язки іпотекоде-

ржателя у разі визнання прилюдних торгів та-

кими, що не відбулися 

Стаття 49. Права та обов’язки іпотекоде-
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кими, що не відбулися 



Протягом десяти днів з дня оголошення 

прилюдних торгів такими, що не відбулися, 

іпотекодержателі та інші кредитори боржника 

відповідно до пріоритету їх зареєстрованих 

вимог мають право придбати предмет іпотеки 

за початковою ціною шляхом заліку своїх за-

безпечених вимог в рахунок ціни майна. У 

цьому випадку придбання предмета іпотеки 

іпотекодержателем оформлюється протоко-

лом і актом про реалізацію предмета іпотеки у 

порядку, встановленому статтею 47 цього За-

кону, а нотаріус на підставі такого акта видає 

свідоцтво про придбання майна з прилюдних 

торгів, якщо прилюдні торги не відбулися. 

Якщо іпотекодержатель не скористався 

правом, передбаченим частиною першою цієї 

статті, за результатами перших прилюдних 

торгів, призначається проведення на тих же 

умовах других прилюдних торгів, які мають 

відбутися протягом одного місяця з дня 

проведення перших прилюдних торгів. 

Початкова ціна продажу предмета іпотеки на 

других прилюдних торгах становить 80 

відсотків. Якщо іпотекодержатель не 

скористався правом, передбаченим частиною 

першою цієї статті, за результатами других 

прилюдних торгів призначається проведення 

у тому самому порядку третіх прилюдних 

торгів. Початкова ціна продажу предмета 

іпотеки на третіх прилюдних торгах 

становить 70 відсотків початкової вартості 

майна. 

Якщо іпотекодержатель не скористався 

правом, передбаченим частиною першою цієї 

статті, за результатами третіх прилюдних 

торгів, іпотека може бути припиненою за 

рішенням суду. 

Протягом десяти днів з дня оголошення 

прилюдних торгів такими, що не відбулися, 

іпотекодержателі та інші кредитори боржника 

відповідно до пріоритету їх зареєстрованих 

вимог мають право залишити за собою пред-

мет іпотеки за початковою ціною шляхом за-

ліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни 

майна. У цьому випадку залишення за собою 

предмета іпотеки іпотекодержателем оформ-

люється протоколом і актом про реалізацію 

предмета іпотеки у порядку, встановле-

ному статтею 47 цього Закону, а нотаріус на 

підставі такого акта видає свідоцтво про зали-

шення за собою майна з прилюдних торгів, 

якщо прилюдні торги не відбулися. 

Якщо іпотекодержатель не скористався 

правом, передбаченим частиною першою цієї 

статті, за результатами перших прилюдних 

торгів, призначається проведення на тих 

самих умовах других прилюдних торгів, що 

мають відбутися протягом одного місяця з дня 

проведення перших прилюдних торгів. 

Початкова ціна продажу предмета іпотеки на 

других прилюдних торгах становить 80 

відсотків початкової вартості предмета 

іпотеки на перших прилюдних торгах. У разі 

оголошення других прилюдних торгів такими, 

що не відбулися, іпотекодержатель має право 

придбати предмет іпотеки за початковою 

ціною других прилюдних торгів. Якщо 

іпотекодержатель не скористався таким 

правом, за результатами других прилюдних 

торгів призначається проведення у тому 

самому порядку третіх прилюдних торгів. 

Початкова ціна продажу предмета іпотеки на 

третіх прилюдних торгах становить 70 

відсотків початкової вартості предмета 

іпотеки на перших прилюдних торгах. 

 

У разі оголошення третіх прилюдних торгів 

такими, що не відбулися, іпотекодержатель 

має право залишити за собою предмет іпотеки 

за початковою ціною третіх прилюдних торгів 

у порядку, передбаченому частиною 

першою цієї статті. 

Зміни у Закону України "Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15/ed20161019#n397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n426
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n426


Стаття 11. Державний реєстр актів циві-

льного стану громадян 

1. Державний реєстр актів цивільного 

стану громадян - це державна електронна ін-

формаційна система, яка містить відомості про 

акти цивільного стану, зміни, що вносяться до 

актових записів цивільного стану, їх понов-

лення та анулювання та відомості про видачу 

свідоцтв про державну реєстрацію актів циві-

льного стану і про видачу витягів з нього. 

Державний реєстр актів цивільного стану 

громадян ведеться відділами державної реєст-

рації актів цивільного стану. 

2. Держателем Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян є центральний ор-

ган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану. 

3. Адміністратором Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян є державне 

підприємство, яке належить до сфери управ-

ління Міністерства юстиції України. 

4. Адміністратор Державного реєстру ак-

тів цивільного стану громадян здійснює за-

ходи із створення і супроводження програм-

ного забезпечення Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян, збереження та за-

хисту бази даних, відповідає за його функціо-

нування, надає безоплатний доступ до нього 

відділам державної реєстрації актів цивіль-

ного стану, забезпечує реєстрацію такого дос-

тупу та збереження відомостей про кожний до-

ступ. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян установлю-

ється Кабінетом Міністрів України. 

6. Відомості про фізичних осіб, що міс-

тяться у Державному реєстрі актів цивільного 

стану громадян, можуть бути використані Мі-

ністерством фінансів України під час здійс-

нення повноважень з контролю за дотриман-

ням бюджетного законодавства в частині мо-

ніторингу достовірності інформації, поданої 

фізичними особами для нарахування та своє-

часного і в повному обсязі отримання соціаль-

них виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних 
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стану громадян, можуть бути використані Мі-

ністерством фінансів України під час здійс-
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плат, інших виплат, що здійснюються за раху-

нок коштів державного та місцевих бюджетів, 

коштів Пенсійного фонду України, фондів за-

гальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

 

плат, інших виплат, що здійснюються за раху-

нок коштів державного та місцевих бюджетів, 

коштів Пенсійного фонду України, фондів за-

гальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

7. Витяг з Державного реєстру актів циві-

льного стану громадян надається на запит ба-

нку або іншої фінансової установи, що має лі-

цензію на надання коштів у позику, в тому чи-

слі і на умовах фінансового кредиту, відпо-

відно до Закону України "Про фінансові пос-

луги та державне регулювання ринків фінан-

сових послуг", або бюро кредитних історій у 

порядку та обсязі, встановлених Міністерст-

вом юстиції України, за наявності письмової 

згоди фізичної особи, якої стосуються відомо-

сті, зазначені в актових записах цивільного 

стану. 

 

Стаття 24. Відмова в державній реєстрації 

прав 

4. Відмова в державній реєстрації прав з 

підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої 

цієї статті, не застосовується у разі: 

1) державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно на підставі рішення суду 

щодо права власності та інших речових прав 

на нерухоме майно; 

2) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно з відкриттям розділу в Держа-

вному реєстрі прав та перенесенням щодо та-

кого права власності обтяження, державну ре-

єстрацію якого проведено у спеціальному роз-

ділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному 

реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухо-

мого майна, що є невід’ємною архівною скла-

довою частиною Державного реєстру прав; 

3) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно, що набувається у результаті 

його примусової реалізації відповідно до за-

кону; 

4) державної реєстрації інших обтяжень 

речових прав на нерухоме майно; 

5) державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно за наявності згоди іпотекоде-

Стаття 24. Відмова в державній реєстра-

ції прав 

4. Відмова в державній реєстрації прав з 

підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої 

цієї статті, не застосовується у разі: 

1) державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно на підставі рішення суду 

щодо права власності та інших речових прав 

на нерухоме майно; 

2) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно з відкриттям розділу в Держа-

вному реєстрі прав та перенесенням щодо та-

кого права власності обтяження, державну ре-

єстрацію якого проведено у спеціальному роз-

ділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному 

реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухо-

мого майна, що є невід’ємною архівною скла-

довою частиною Державного реєстру прав; 

3) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно, що набувається у результаті 

його примусової реалізації відповідно до за-

кону; 

4) державної реєстрації інших обтяжень 

речових прав на нерухоме майно; 
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ржателя або контролюючого органу на відчу-

ження або передачу на іншому речовому праві 

такого майна - у разі якщо обтяженням є забо-

рона відчуження нерухомого майна, що вини-

кла на підставі договору, або податкова за-

става; 

6) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно на підставі свідоцтва про 

право на спадщину. 

 

5) державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно за наявності згоди іпотекоде-

ржателя або контролюючого органу на відчу-

ження або передачу на іншому речовому праві 

такого майна - у разі якщо обтяженням є забо-

рона відчуження нерухомого майна, що вини-

кла на підставі договору, або податкова за-

става; 

6) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно на підставі свідоцтва про 

право на спадщину; 

7) державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно іпотекодержателем - фінансо-

вою установою в порядку, передбаче-

ному статтями 33-38 Закону України "Про іпо-

теку". Наявність зареєстрованих після держав-

ної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речо-

вих прав, у тому числі іпотеки, на передане в 

іпотеку майно не є підставою для відмови у 

державній реєстрації права власності за іпоте-

кодержателем. 

 

 

 

Таблицю підготували 

Працівники АО «SmartLex» 
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