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Щодо перевірки осіб за Єдиним реєстром боржників 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про виконавче провадження» Єдиний реєстр 

боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої 

системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу 

інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню 

боржниками майна. 

28.08.2018 року набули чинності зміни до Закону України «Про нотаріат» щодо обов’язку 

нотаріуса відмовити у вчиненні нотаріальної дії у разі, якщо особа, яка звернулась з проханням 

про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного 

реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів за 

наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці. Слід зауважити, що 

формулювання «зокрема за виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів» є 

уточнюючим, але не обмежуючим. Тобто відмова у вчиненні нотаріальної дії щодо відчуження 

майна особою, відомості про яку містяться у Єдиному реєстрі боржників, стосується усіх осіб.  

Цими ж змінами до Закону України «Про нотаріат» статтю 8 закону доповнено новою 

частиною, якою встановлено, що надання нотаріусом в установленому порядку та у випадках, 

передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформації органу державної 

виконавчої служби або приватному виконавцю не є порушенням нотаріальної таємниці. 

Відповідні зміни також було внесено до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон № 1952) та Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

(далі – Закон № 755), які набули чинності 28.08.2018 року. Цими змінами передбачено, що: 

- у державній реєстрації прав та їх обтяжень щодо нерухомого майна може бути 

відмовлено у разі, якщо заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності 

щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на 

момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, зокрема за 

виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних 

платежів понад три місяці; 

- підстави для відмови у державній реєстрації (ч. 1 статті 28 Закону № 755) доповнено 

нормою: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, 

пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, 

подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного 

реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за 

наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення 

розміру такої частки. 

 Слід зауважити, що це не єдині норми законодавства, які встановлюють для нотаріусів та 

державних реєстраторів обов’язок перевіряти осіб за даними Єдиного реєстру боржників. Так, 

частиною 3 статті 9 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державні 

органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними 

владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що 

належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше 
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наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган 

державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, 

щодо якого звернулася така особа, а укладення протягом строку, зазначеного в частині третій 

цієї статті, правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити 

вимоги стягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання такого правочину 

недійсним. Тобто дана норма не обумовлює відмову у вчиненні певної дії, а лише встановлює 

обов’язок повідомити виконавця про те, що у особи є якесь майно, на яке може бути звернено 

стягнення. Відповідно, дана норма значно розширює випадки для нотаріусів та державних 

реєстраторів відносно перевірки осіб за відомостями Єдиного реєстру боржників, та фактично 

встановлює необхідність такої перевірки при вчиненні будь-якої певної дії щодо майна, що 

належить боржнику. До таких дій можна віднести і реєстрацію права власності особи за 

відповідним договором (перевірка набувача майна), і проведення будь-якої реєстраційної дії 

щодо нерухомого майна (наприклад реєстрація новоствореного майна). У  нотаріуса чи 

державного реєстратора виникає обов’язок не пізніше наступного робочого дня після такої дії 

повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби 

або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така 

особа. 

За наявною інформацією, у нотаріусів існує хибна практика щодо надсилання друкованої 

перевірки осіб за Єдиним реєстром боржників разом з реєстраційною справою або документами 

для долучення до реєстраційної справи суб’єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. 

З цього приводу слід нагадати, що відповідно до п. 8 статті 2 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  реєстраційна справа - сукупність 

документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у 

процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній 

формі. Друкована перевірка осіб за Єдиним реєстром боржників жодним чином не стосується 

реєстраційної справи, оскільки це не документ, на підставі якого проведено реєстраційну дію, 

тим більше це не документ, сформований у процесі проведення реєстраційної дії, тому 

долучення такої перевірки до реєстраційної справи суперечитиме законодавству.  

Перевірка осіб за Єдиним реєстром боржників у зв’язку з вчиненням нотаріальної дії 

здійснюється з метою встановлення відсутності підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії, 

тому друковану інформацію про результати такої перевірки разом з усіма іншими перевірками за 

Державним реєстром речових прав, які здійснює нотаріус (за об’єктом та суб’єктом) доцільно 

долучати до матеріалів нотаріальної справиє  

Перевірка осіб за Єдиним реєстром боржників не у зв’язку з вчиненням нотаріальної 

дії, що пов’язана зі зміною власника об’єкта нерухомого майна або зміною учасника 

підприємства чи зменшенням розміру його частки, здійснюється з метою встановлення 

можливості вчинення певної реєстраційної дії, тобто для перевірки відсутності підстав для 

відмови у її вчиненні. На нашу думку, у разі бажання нотаріуса (який виконує функції 

державного реєстратора) залишити друковану перевірку за Єдиним реєстром боржників, її 

доцільно долучати щодо нерухомого майна до справи 01-30 (разом з супровідним листом та 

описом до реєстраційної справи/документів справи), а щодо юридичних осіб - до справи 01-09 

(разом з супровідним листом та описом до документів справи).  

Щодо моменту проведення перевірки осіб за Єдиним реєстром боржників. Зважаючи на 

необхідність встановлення відсутності особи в Єдиному реєстрі боржників саме на момент 

проведення реєстраційної дії, рекомендуємо проводити таку перевірку: 

 



- у разі посвідчення правочину з відчуження майна (нерухомого або рухомого) – 

безпосередньо перед посвідчення відповідного договору (друковану інформацію про результати 

такої перевірки доцільно долучати до матеріалів нотаріальної справи, тобто до відповідного 

договору); 

-  у разі проведення реєстраційної дії щодо нерухомого майна (не у випадку вчинення 

нотаріальної дії), яка розтягнута в часі – перед прийняттям рішення про державну реєстрацію 

прав та обтяжень (Законом № 1952 передбачено відмову у реєстраційній дії щодо реєстрації 

права власності на майно, що відчужено особою, яка  на момент проведення такої реєстрації 

внесена до Єдиного реєстру боржників); 

-  у разі проведення реєстраційної дії щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу – перед прийняттям заяви на державну реєстрацію (як вже згадувалося вище, Законом № 

755 передбачено відмову у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, якщо 

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, що пов’язані із 

зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки засновника 

(учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо 

засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру 

боржників). 

Для зручності в роботі розроблено таблицю щодо перевірки осіб за Єдиним реєстром 

боржників, з визначенням випадків можливості чи неможливості вчинення певної дії, та з 

посиланням на відповідну норму чинного законодавства (Додаток № 1). 

        

  

 

 
Підготував: Асаулюк А.В.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 1 до інформаційного листа Методичної ради від 12.04.2019 року. 
 

№ 

з/п 

Особа, для якої вчиняється певна 

нотаріальна або не нотаріальна дія, 

щодо якої проводиться перевірка за 

Єдиним реєстром боржників 

Необхід-

ність 

перевірки 

за Єдиним 

реєстром 

боржників 

Можливість 

вчинення  

певної дії за 

наявності 

інформації про 

особу в Єди- 

ному реєстрі 

боржників 

Підстава перевірки  

та/або відмови у 

вчиненні певної дії 

(норма закону) 

1 Відчужувач нерухомого майна так ні п. 8-1 ч. 1 ст. 49 З-ну 

«Про нотаріат» 

2 Набувач нерухомого майна так так 

(повідомлення 

виконавцю) 

ч. 3 ст. 9 З-ну  

«Про виконавче 

проважнення» 

3 Відчужувач рухомого майна так ні п. 8-1 ч. 1 ст. 49 З-ну 

«Про нотаріат» 

4 Набувач рухомого майна так так 

(повідомлення 

виконавцю) 

ч. 3 ст. 9 З-ну  

«Про виконавче 

проважнення» 

5 Засновник (учасник) юридичної 

особи, розмір частки якого 

зменшується (в т.ч. припинення 

участі у юридичній особі) 

так ні п. 31 ч. 1 ст. 28 З-ну 

«Про державну 

реєстр-рацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підпри-ємців та 

громадських 

формувань» 

6 Засновник (учасник) юридичної 

особи, розмір частки якого збільшу-

ється (в т.ч. набуття частки у юри-

дичній особі) 

так так 

(повідомлення 

виконавцю) 

ч. 3 ст. 9 З-ну  

«Про виконавче 

проважнення» 

7 Реєстрація права власності на неру-

хоме майно (не у зв’язку з вчиненням 

нотаріальної дії), не пов’язана з 

переходом права власності 

так так 

(повідомлення 

виконавцю) 

ч. 3 ст. 9 З-ну  

«Про виконавче 

проважнення» 

8 Реєстрація права власності  

на нерухоме майно (не у зв’язку з 

вчиненням нотаріальної дії), 

пов’язана з переходом права 

власності: по застереженню в 

іпотечному договорі, по договору 

про задоволення вимог 

іпотекодержателя, по договору 

купівлі-продажу з відстроченням 

платежу, за яким реєстрація права 

власності набувача проводиться після 

повного розрахунку, по Акту 

приймання-передачі майна в якості 

внеску в статутний капітал чи 

зворотнього повернення нерухомого 

майна учаснику, який вийшов тощо 

так ні п. 12 ч. 1 ст. 24 З-ну 

«Про державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень» 

 


