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ON NEW-BUILD IMMOVABLE THING: ANALYSES  
OF CURRENT NORMATIVE MODEL 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Станом на сьогодні механізм виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна має 
суттєві прогалини. Це підтверджено науковими дискусіями щодо сутності окремих елементів виникнення права вла-
сності на новозбудований об’єкт нерухомого майна, а також судовою практикою з розгляду відповідних справ.  
Метою статті є визначення специфіки механізму виникнення права власності на новозбудований об’єкт нерухомості 
в контексті співвідношення між його елементами. механізму виникнення права власності на об’єкти нерухомого май-
на, а також його компонентів. Застосовано методи динамічного аналізу стану чинної моделі виникнення права влас-
ності на новозбудований об’єкт нерухомого майна та порівняльно-правового аналізу норм чинного цивільного зако-
нодавства України. Результати. Визначені елементи, що входять до складу моделі; встановлено характер взаємодії 
між ними. Визначена правова природа легітимаційних процедур в механізмі спричинення визначеного юридичного 
наслідку, а також сутність таких компонентів як реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 
або отримання дозволу на їх виконання, прийняття новозбудованої нерухомості в експлуатацію та реєстрація права 
власності на таку річ. Показано, що відповідно до традиційної юридичної схематизації особа повинна набувати право 
власності об’єкт нерухомого майна з моменту його створення, що пов'язується з набуттям ним ознак, визначених 
ст.181 Цивільного кодексу України. Поряд із цим з метою забезпечення стабільності цивільного обороту нерухомості 
законодавець наділяє особливим значенням наведені вище легітимаційні компоненти. Визначено, що процедура 
прийняття об'єкта нерухомості до експлуатації покликана встановити дотримання при спорудженні нерухомості буді-
вельних норм, державних стандартів і правил, а тому і не допустити до експлуатації об'єкти, що становлять потен-
ційну загрозу їх власникам або іншим учасниками і що досягається відмовою до такого прийняття. Висновки. Дер-
жавна реєстрація права власності, по суті, забезпечує своєрідну "юридичну ревізію" всіх юридично вагомих обставин 
механізму виникнення права власності на новостворену нерухомість і підтверджує таке право. У зв’язку з цим виник-
нення права власності на новостворене нерухоме майно переноситься на момент завершення реалізації відповідно-
го юридичного механізму, що наступає з державною реєстрацією відповідного права. 

Ключові слова: виникнення прав; набуття права власності; прийняття в експлуатацію; реєстрація 
прав; легітимація; нерухомість 

*** 
Problem statement. The article is devoted to consideration a juridical schematization of the emergence of property right on 
the new-build immovable things. The actuality of a problem is determined by discussions surrounding the mean of main 
juridical facts within appropriate schematization. Purpose. The main aim of the article is to define the specificity of the 
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mechanism of the emergence of property right on new-build immovable things in the context of correlation between its 
elements. Methods. The current juridical model of the emergence of property rights on new-build immovable things is 
analyzed critically by the author regarding modern scientific researches and in view of shortcoming of the legislative 
provision of Ukraine. Results. The author determines the elements that constitute the content of appropriate schematization 
and defines the correlation between them. Considerable attention is paid to analyses of the legal nature of legitimating 
procedures in the mechanism of causing of appropriate legal consequences. The essence of such components as 
registration of a building-beginning application or getting construction permission; acceptance of new-build immobile thing in 
exploitation; registration of property rights are considered in the article. Conclusion. The author concludes that the 
procedure of acceptance of immovable things in exploitation is aimed to verify whether necessary state norms, standards, 
and rules in the sphere of the building were abided during construction and if not – to prevent exploitation of appropriate 
objects because of their potential danger to owners and other persons. State registration of property rights is some kind of 
"juridical revision" of all juridical important circumstances of the mechanism of emergence of property right on the new-build 
immovable things and the mean of confirmation of appropriate property rights. In this regard, the emergence of property 
rights on new-build immovable property is postponed to the moment of finishing the compilation of appropriate legal 
mechanisms that is the moment of state registration of property rights. 

Key words: emergence of property right; acquisition of property right; acceptance in exploitation; legitimation; 
immovable property 

 

Постановка проблеми 

Одним із найбільш "обтяжених" юридичними 
конструкціями механізмів первісного виникнен-
ня суб’єктивних цивільних прав є механізм ви-
никнення права власності на об’єкти нерухомого 
майна. Він містить легітимаційні компоненти та 
є більш формалізованим, ніж механізм виник-
нення права власності на рухомі речі. Висока 
соціальна значимість нерухомості сприяє більш 
кропіткому регулюванню відносин щодо неї та 
необхідності звернення до додаткових легітима-
ційних компонентів, що, у свою чергу, обумовлює 
потребу в чіткому їх узгодженні. У зв’язку з цим 
ефективність практики правореалізації й право-
застосування в цій сфері переважно залежить 
від якості запровадженої юридичної моделі 
спричинення відповідного юридичного наслідку. 

Питання механізму виникнення права влас-
ності на об’єкти нерухомого майна, а також його 
компонентів стало предметом розгляду Д.С. 
Спєсівцева, який акцентує увагу на формалізо-
ваності процесу виникнення права власності на 
новозбудовану нерухому річ, умовний характер 
окремих процедур, у тому числі державної ре-
єстрації права власності. При цьому науковець 
визнає за послідовним ланцюгом процедур, не-
обхідних для виникнення права власності на 
новозбудоване нерухоме майно, роль юридич-
ного складу [1, с.7]. В свою чергу, Д. Тасантаб 
(Tasantab, 2016) піддав активному аналізу сут-
ність процедури видачі дозволу на будівництво 
в механізмі виникнення права власності на від-
повідну річ і розкрив її, зокрема на моделі про-
цедури одного з міст Гани [2, с.155].  

Однак, все ж таки, значна увага в наукових 
дослідженнях присвячується визначенню місця 

державної реєстрації у досліджуваному механі-
змі. В цьому сенсі цікавими є висновки І. Удоки 
(Udoka, 2017), які підкреслюють вторинний ха-
рактер реєстрації по відношенню до факту на-
буття особою титулу власності [3, с.87]. М. Ана-
хута (Anachuta, 2019) піднімає питання щодо 
наслідків нереєстрації власності [4]; В.М. Сиги-
дин – з проблем цивільно-правового регулю-
вання державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно нотаріусами України [5]. 

Але складність досліджуваного механізму, 
його багатокомпонентність і значна урегульова-
ність відповідних відносин дозволяють виявляти 
додаткові фактори, що сприяють більш глибо-
кому розумінню сутності відповідних елементів і 
їх значення в загальній композиції юридично 
вагомих обставин, які спричиняють виникнення 
права власності на новозбудоване нерухоме 
майно. Виходячи з цього, мета статті полягає у 
визначенні специфіки механізму виникнення 
права власності на новостворений об’єкт неру-
хомого майна в контексті взаємодії елементів 
вказаного механізму в ході спричинення визна-
ченого юридичного наслідку. Її новизна містить-
ся в поглибленні одного з підходів до визначен-
ня сутності елементів механізму виникнення 
права власності на новостворений об’єкт неру-
хомого майна, в рамках якого прийняття об'єкта 
в експлуатацію та державна реєстрація права 
власності розглядаються, зокрема, як способи 
фіксації певних обставин правової реальності, 
що настають до моменту проведення відповід-
них дій.  Завданням статті є встановлення юри-
дичної сутності таких компонентів, як початок 
виконання будівельних робіт, прийняття об'єкта 
в експлуатацію та  державна реєстрація права 
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власності на новостворений об’єкт нерухомості 
в механізмі виникнення права власності. 

Зміст механізму виникнення права власності 
на новозбудовану нерухомість  

Механізм виникнення права власності на 
об’єкт нерухомого майна, що створюється шля-
хом будівництва, являє собою сукупність право-
вих засобів, зокрема юридичних фактів, умов їх 
настання і актів правореалізації, що перебуваю-
чи у визначеній нормами права та/або актами 
саморегулювання цивільних відносин взаємодії 
між собою складають причинно-наслідкові конс-
трукції, реалізація яких призводить до спричи-
нення визначеного юридичного наслідку. 

Зважаючи на те, що в залежності від конкрет-
них юридичних умов зазначений механізм може 
доповнюватись додатковими елементами, на-
приклад, договором інвестування або іншими 
альтернативними конструкціями, наприклад, ме-
ханізм виникнення права власності на самочин-
не будівництво, саме його базова юридична 
модель наглядно демонструє особливості взає-
модії між його елементами, що в теоретичному 
ключі можуть бути екстрапольовані на відповід-
ні компоненти альтернативних юридичних конс-
трукцій. 

Аналізований юридичний механізм передба-
чає чітке слідування процедурі легітимації від 
початку будівництва до його завершення. Поча-
ток реалізації відповідної схеми відмічається 
поданням заінтересованого особою до органу 
державного архітектурно-будівельного контро-
лю повідомлення про початок виконання буді-
вельних робіт або отримання від такого органу 
дозволу на їх виконання, що залежить від класу 
наслідків (відповідальності) об’єкта (ст.36 Зако-
ну України "Про регулювання містобудівної дія-
льності") [6]. При цьому необхідною умовою для 
реєстрації повідомлення або отримання такого 
дозволу є наявність речового права на земель-
ну ділянку, на якій буде здійснюватись будівни-
цтво. Подальшими ключовими елементами 
створення нерухомості є завершення будівниц-
тва, технічна інвентаризація об’єкта, прийняття 
його в експлуатацію і державна реєстрація пра-
ва власності на нього, що наступають у наведе-
ній послідовності.  

В контексті наведеного вище одними з клю-
чових нормативних положень, які визначають 
особливості механізму виникнення права влас-
ності на об’єкт нерухомого майна шляхом ство-
рення останнього виступають ст.181, а також 
ст.331 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України). Саме їх співвідношення демонструє 
значення легітимаційних компонентів у механі-
змі виникнення зазначеного права в світлі коре-
ляції юридичної моделі і правової реальності.  

Зокрема, ч.1 ст.181 ЦК України закріплює 
ознаки нерухомого майна, встановлюючи, що 
нерухомістю є земельні ділянки, а також об’єк-
ти, розташовані на земельній ділянці, перемі-
щення яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни їх призначення [7]. Таким чином, кожен 
об’єкт, наділений такими ознаками, являє собою 
нерухомість.  

У свою чергу, частинами 2 і 3 ст.331 ЦК Украї-
ни вже запроваджується складний ступеневий 
склад легітимаційних компонентів. Зокрема, 
абз.1 ч.2 наведеного нормативного положення, 
по суті, затверджує спрощений механізм виник-
нення права панування на об’єкт, а саме пов'я-
зує виникнення такого права з початком існу-
вання відповідного блага. Цим нормативним 
положенням, зокрема встановлюється, що пра-
во власності на новостворене нерухоме майно 
(житлові будинки, будівлі, споруди тощо) вини-
кає з моменту завершення будівництва (ство-
рення майна) [7]. З цього мало б слідувати, що 
право власності на нерухому річ виникає з мо-
менту створення такої речі, тобто набуття від-
повідним об’єктом ознак, визначених ст.181 ЦК 
України. Однак, із абз.2 та абз.3 ст.331 ЦК Укра-
їни слідує, що у випадку, якщо договором або 
законом передбачено прийняття нерухомого 
майна до експлуатації, право власності виникає 
з моменту його прийняття до експлуатації, а 
якщо право власності на нерухоме майно підля-
гає державній реєстрації, то воно виникає з мо-
менту такої реєстрації [7]. 

Поряд із цим у контексті зазначеного необ-
хідно враховувати, що положення чинного циві-
льного законодавства України встановлюють 
обов’язкове прийняття в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів як необхідної умови їх 
експлуатації (ч.8 ст.39 Закону України "Про ре-
гулювання містобудівної діяльності" [8]), а також 
необхідність державної реєстрації права влас-
ності на них лише після її здійснення (ч.2 ст.3, 
ч.2 ст.5, Закону України "Про державну реєст-
рацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень") [9]. 

Тим не менше, більш глибоке наукове осми-
слення наведених нормативних положень ство-
рює підґрунтя для висновку, що особа набуває 
право власності на об’єкт нерухомого майна саме 
з моменту його створення. Це пов'язується з на-
буттям ним ознак, визначених ст.181 ЦК України 
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і лише у зв’язку з функціональною спрямованіс-
тю процедур прийняття відповідної речі в екс-
плуатацію і державної реєстрації права власно-
сті на неї відповідний юридичний наслідок 
переноситься на момент завершення реалізації 
відповідного механізму, завершальними елеме-
нтами якого власне і виступають ці процедури. 
Це пов’язано з тим, що легітимація початку ви-
конання будівельних робіт, прийняття нерухо-
мості в експлуатацію і державна реєстрація 
права власності на неї виконують переважно 
контрольну і верифікаційну функції, а також ле-
гітимують юридично важливі обставини, надаючи 
їм загальновизнаного і загальнообов’язкового 
характеру. 

Початок виконання будівельних робіт 

Перш за все, що стосується легітимації поча-
тку виконання будівельних робіт, то її значення 
полягає, зокрема в тому, що вона фіксує намір 
побудови  конкретного об’єкта нерухомого май-
на, а також визначає правові підстави для здій-
снення будівництва, зокрема наявність у особи 
речового права на земельну ділянку, на якій 
планується здійснювати будівництво.  

Основною функцією такої легітимації є здійс-
нення державного архітектурно-будівельного 
контролю і нагляду у сфері містобудівної діяль-
ності, будівельних норм, стандартів і правил під 
час виконання підготовчих та будівельних робіт. 
Саме це є основною функцією Державної архі-
тектурно-будівельної інспекції [10], а також її 
територіальних органів, які здійснюють реєст-
рацію повідомлень про початок виконання буді-
вельних робіт та видають дозволу на їх вико-
нання. Як зазначає з цього приводу Д. Тасантаб 
(Tasantab, 2016), виконавча процедура отри-
мання дозволу на будівництво, як правило, 
включає оцінку заявки на предмет відповідності 
діючим правилам планування, дотримання об-
межень стосовно землекористування, положень 
про секторальне землекористування, а також 
інших норм, зокрема підзаконних нормативно-
правових актів стосовно будівництва в тому чи-
слі безпеки та якості продукції [2, с.155]. 

Незавершене будівництво 

Положення чинного цивільного законодавст-
ва України досить однозначно ідентифікують 
об'єкт, будівництво якого було розпочато, однак 
не завершено, називаючи його відповідно "об’єк-
том незавершеного будівництва". В контексті 
відповідних нормативних положень це об’єкт 
будівництва, на який видано дозвіл на будівни-
цтво, понесені витрати на його спорудження та 

не прийнятий в експлуатацію відповідно до за-
конодавства (абз.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про 
іпотеку") [11]. Незважаючи на те, що це поло-
ження не адаптоване під термінологію і процеду-
ру легітимації початку здійснення будівництва, 
яка крім отримання дозволу, передбачає також 
подання повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт, тим не менше, воно демон-
струє, що незавершеним будівництвом є об’єкт, 
будівництво якого розпочато, однак, який ще не 
прийнято в експлуатацію. І в цьому сенсі про-
стежується спроба законодавця пов’язати вини-
кнення об’єкта нерухомого майна з фактом при-
йняття його в експлуатацію.  

Незавершеність будівництва означає його 
невідповідність еталонній будівельній конструк-
ції, неготовність. Основне призначення відпові-
дного терміну полягає в тому, щоб підкреслити, 
що в конкретний момент часу об’єкт нерухомого 
майна є незавершеним порівняно із запроекто-
ваним, однак аналізована конструкція не дає і 
не повинна давати відповіді питання чи є відпо-
відний об’єкт в такому стані об’єктом нерухомо-
го майна (нерухомістю).  

Наголошена проблема пов’язана з формалі-
зацією. Адже, базовим нормативним положен-
ням в даному випадку виступає ст.181 ЦК Украї-
ни, яка закріплює ознаки нерухомості. Її сутність 
полягає в тому, що ці ознаки вже формалізують 
нерухому річ, оскільки вона розглядається не 
лише як певний предмет матеріального світу, а 
предмет з певними властивостями, визначени-
ми нормативним положенням.  

У цьому сенсі слід звернути увагу ще на одну 
проблему, а саме на положення ч.3 ст.331 ЦК 
України. Її зміст визначає, що до моменту дер-
жавної реєстрації прав на об’єкт, будівництво 
якого розпочато, однак який не прийнято в екс-
плуатацію, особа вважається власником мате-
ріалів й обладнання, використаного для спору-
дження відповідної речі [7].  

Однак такий підхід не є безспірним. По-
перше, реєстрація прав не здатна перетворити 
звичайну композицію будівельних матеріалів на 
матеріали, втілені в будівництво об’єкта нерухо-
мого майна. Це факт об’єктивної реальності. Для 
проведення державної реєстрації права власно-
сті на об’єкт незавершеного будівництва його 
власник повинен мати речове право на відповід-
ну земельну ділянку, право на виконання будіве-
льних робіт, а також технічний паспорт на об’єкт 
незавершеного будівництва (п.68 Порядку дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень, затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року 
№ 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2016 року № 533) [12]).  

По-друге, положення антикорупційного зако-
нодавства передбачають необхідність деклару-
вання об'єктів незавершеного будівництва, не 
прийнятих в експлуатацію або право власності 
на які не зареєстроване в установленому по-
рядку (п.2-1 ч.1 ст.46 Закону України "Про запо-
бігання корупції" [13]). Тобто, таким чином у кон-
тексті антикорупційного законодавства об’єктом 
незавершеного будівництва визнається річ, яка 
утворюється у зв’язку з будівництвом нерухомо-
го майна незалежно від факту реєстрації права 
власності на неї. 

Прийняття об'єкта в експлуатацію 

Повертаючись до інших компонентів виник-
нення права власності на об’єкт нерухомого май-
на слід зважати на те, що в світлі повноважень 
Державної архітектурно-будівельної інспекції і її 
територіальних органів, а також функціонального 
призначення прийняття об’єкта нерухомого май-
на в експлуатацію, вбачається, що ця процедура, 
перш за все, покликана встановити дотримання 
при спорудженні нерухомості будівельних норм, 
державних стандартів і правил (див. ст.39 Закону 
України "Про регулювання містобудівної діяль-
ності" [8], п.9, 12, 25 Поряду прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об'єктів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.04.2011 року № 461 [14]), і лише зважаючи 
на те, що прийняттю в експлуатацію підлягають 
об’єкти нерухомого майна, сам факт її проведен-
ня підтверджує, що відповідна річ є нерухомою.  

Державна реєстрація права власності  
на нерухоме майно 

Що стосується державної реєстрації права 
власності на об’єкт нерухомого майна, то в су-
часних дисертаційних роботах справедливо від-
мічається, що з самого визначення такої реєст-
рації, закріпленого в Законі України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно і їх обтяжень" вбачається, що об’єктивно 
нерухомість існує ще до моменту державної ре-
єстрації права власності на неї. Протилежне ви-
ключає можливість проведення такої реєстрації.  

З цього приводу також слушною є думка І. 
Удоки (Udoka, 2017), який, звертаючись, в тому 
числі до питання пріоритету відомостей відпові-
дних баз даних в аспекті законодавства Нігерії, 
вказує, що реєстрація не може конвалідувати 
титул, якщо останній відсутній. Іншими словами, 
якщо у інвестора був відсутній титул до реєстра-

ції права, то факт реєстрації не може підтвер-
джувати його існування [3, с.87]. В принципі та-
кий підхід знаходить відображення і у вітчизняній 
судовій практиці. Касаційний господарський суд 
у складі Верховного Суду у постанові від 
22.05.2018 року у судовій справі № 910/19276/16, 
зокрема вказав на те, що посилання скаржника 
на ч.4 ст.334 ЦК України та ч.2 ст.3 Закону Укра-
їни "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно і їх обтяжень", положення яких 
пов'язують момент виникнення права на неру-
хоме майно з моментом державної реєстрації 
такого права не приймаються колегією суддів 
касаційної інстанції, оскільки як вірно зазначено 
апеляційним господарським судом, відомості у 
Державному реєстрі прав не можуть бути підс-
тавою набуття особою права власності на майно, 
а лише підтверджують таке право особи на май-
но та можуть бути використані у спорі з третьою 
особою, доки їх не буде скасовано (п.34 [15]). 

В цьому сенсі можна було би посилатись на 
те, що в наведеному рішенні суду йдеться про 
випадок переходу прав, що регулюється, зок-
рема ст.334 ЦК України, а не про виникнення 
права власності на новостворене нерухоме 
майно, порядок його визначається ст.331 ЦК 
України. Однак у цьому ключі необхідно розумі-
ти, що в обох випадках державна реєстрація 
прав виконує однакову функцію і здійснюється 
згідно з одним і тим самим законом, а тому й її 
сутність, яка розкривається в тому числі визна-
ченням реєстрації, що міститься в Законі Украї-
ни "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", в обох випад-
ках є однаковою. 

З урахуванням зазначеного так само в фізич-
ному сенсі нерухомість існує до моменту її при-
йняття в експлуатацію, адже протилежне унемо-
жливлює здійснення такої операції [1, с.108]. 

При цьому значення державної реєстрації не 
зводиться лише до правовстановлення. Цін-
ність для цивільного обороту становить й інша 
інформація відповідних баз даних, що підкрес-
лює потужність інформаційної функції реєстрації. 
Як зазначає М. Анахута (Anachuta, 2019), цінність 
реєстрації є досить широкою, оскільки ефектив-
не ведення відповідних баз даних забезпечує 
можливість отримання необхідних відомостей, 
зокрема про характеристики земельних ділянок, 
їх ціну, дохід і витрати на утримання, що в ціло-
му позитивно впливає на інвестиційну привабли-
вість відповідної сфери [4]. В контексті Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно 
цінність інформації про права на нерухомість 



ISSN 1995-6134 

 72 Forum Prava, 2020. 60(1). 67–74 
(Research Article) 

полягає у тому, що вона дозволяє оцінювати 
ризики юридичних операцій з нерухомими ре-
чами. Повнота такої інформації безпосередньо 
впливає на якість оцінки. При цьому, як зазна-
чає Д.С. Спєсівцев, наразі в Україні існують не-
обхідні нормативні передумови для викорис-
тання такого інструменту оцінки ризиків при 
вчиненні операцій з нерухомістю як дослідження 
титулу, хоча інформаційна складова, яка полягає 
в необхідності забезпечення повноти відповідних 
відомостей потребує удосконалення, зокрема в 
силу того, що до 01.01.2013 року права на різні 
об’єкти нерухомого майна реєструвались в різ-
них нормативних базах [16, с.102–103]. 

Висновки  

1. Проведений вище аналіз дає підстави 
стверджувати, що незважаючи на положення 
абз.2 і абз.3 ч.2 ст.331 ЦК України право влас-
ності на об’єкт нерухомого майна у зв’язку зі 
створенням останнього об’єктивно виникає тоді, 
коли річ, яка створюється, набуває ознак неру-
хомості, визначених ст.181 ЦК України.  

2. Поряд із цим, конструюючи відповідний 
юридичний механізм законодавець умисно пе-
реніс правовстановлюючий момент на завер-
шення процедури державної реєстрації прав, 
що пов’язано переважно з функціями актів при-
йняття об'єкта будівництва до експлуатації і 
проведення державної реєстрації права влас-
ності на нього. Процедура прийняття об'єкта 
нерухомості до експлуатації покликана встано-
вити дотримання при спорудженні нерухомості 
будівельних норм, державних стандартів і пра-
вил, а тому і не допустити до експлуатації об'єк-
ти, що становлять потенційну загрозу їх власни-
кам або іншим учасниками і що досягається 
відмовою до такого прийняття. Тобто в такому 
разі забезпечуються в тому числі публічні інте-

реси. Як результат річ, яка має ознаки нерухо-
мості, не набуває оборотоздатності (у широкому 
розумінні) власне як нерухомість, що являє спо-
сіб забезпечення наведених вище інтересів. 
Права на неї не можуть передаватись і припи-
нятись як на нерухомість. Цей підхід знайшов 
підтримку і в судовій практиці. З цього приводу, 
зокрема Касаційний господарський суд у складі 
Верховного Суду у постанові від 09.09.2019 ро-
ку у справі № 906/978/17 зазначив, що до при-
йняття об’єкта новоствореного нерухомого май-
на до експлуатації та його державної реєстрації 
право власності на цей об’єкт не виникає (п.27 
[17]), що необхідно розуміти як те, що така річ 
може бути нерухомою, однак до здійснення від-
повідних процедур права на неї як на нерухо-
мість не виникає. 

3. В процесі державної реєстрації права вла-
сності, по суті, здійснюється своєрідна "юридич-
на ревізія" всіх юридично вагомих обставин ме-
ханізму правовстановлення і відбувається його 
завершення спричиненням визначеного юриди-
чного наслідку, який можна назвати набуттям 
нерухомістю цивільної оборотоздатності (у ши-
рокому розумінні). 

Наділення таким значенням наведених юри-
дичних процедур можна пояснити лише цілесп-
рямованою діяльністю законодавця із забезпечен-
ня стабільності цивільного обороту відповідних 
об'єктів, зокрема, і в силу їх ролі в суспільному 
житті. 
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