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Реєстрація прав на спадкове майно, що знаходиться
на окупованих територіях

Навіть на 5-му році війни в Україні не вирішено значну кількість правових та процедурних
питань щодо переходу у спадщину та подальшої державної реєстрації прав на успадковане
нерухоме майно, яке знаходиться на окупованих територіях. Цю статтю присвячено опису
наявних проблем, визначенню перспектив такої реєстрації та можливих дій спадкоємців.

Наразі в Україні діє усталене та загалом зрозуміле нормативне регулювання спадкування.
Спадковому праву присвячено кн. 6 Цивільного кодексу України, а процедурні питання
регулюються Законом України «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України та низкою інших нормативно-правових актів.

Однак військові дії на Сході країни та окупація значної частини території держави створили
обставини, які призвели до виникнення нових питань, що які на 5-му році війни не
втрачають своєї актуальності. Зокрема, за ті 4 роки, що пройшли з початку військового
конфлікту, померло багато людей, які мали у власності нерухомість на окупованих
територіях. У процесі спадкування (якщо не фактичного, то хоча б юридичного) цього майна
спадкоємці постають перед тим фактом, що норми регулювання спадкування виписані
виключно для потреб мирного часу та не враховують війну і неконтрольованість державою
певних територій.

Бюрократичний механізм настільки непристосований до нових реалій, що навіть у межах
одного державного органу зустрічаються в різні (часто протилежні) позиції. До того ж
маючи справу з нестандартною проблемою, чиновники обирають стандартну для них
стратегію – не приймати жодних рішень. Тому спадкоємцям доводиться вирішувати
звичайні завдання нестандартними методами.

Якщо з місцем відкриття спадщини та поданням заяви про її прийняття, як правило, не
постають запитання, то з отриманням свідоцтва про право на спадщину можуть виникнути
проблеми.

Відповідно до чинного законодавства, для видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус
або безпосередньо отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, або у разі її відсутності запитує вказану інформацію в органів влади, підприємств,
установ та організацій, що проводили оформлення та/або реєстрацію прав.

Якщо інформацію про нерухоме майно не було заздалегідь внесено до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та зважаючи на об’єктивну неможливість отримати жодних
довідок з окупованих територій, нотаріус, навіть у разі наявності всіх інших документів на це
майно, керуючись ч. 2 ст. 49 Закону України «Про нотаріат», з легким серцем та чистою
совістю відмовить у видачі вказаного свідоцтва.

Варто нагадати, що саме свідоцтво про право на спадщину, відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є
підставою для державної реєстрації прав. Однак вказане свідоцтво є не єдиною такою
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підставою. Право власності можна також зареєструвати на підставі відповідного судового
рішення.

Такий варіант був би прийнятним, якби питання зручності спадкування щонайменше
кількох мільйонів громадян законодавцю видалося хоча б трішки цікавішим. Проте за більш
ніж 4 роки так і не було введено окремого виду судового провадження з цього питання. Тому
спадкоємцям доводиться звертатися до судів, визначених відповідним розпорядженням
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з
квазіпозовами до місцевих ради, на території яких знаходиться спадкове майно, про
встановлення права власності в порядку спадкування.

Також не слід забувати про те, що спір щодо нерухомого майна належить до виключної
підсудності. Таким чином, для участі у розгляді справи позивачі інколи змушені мандрувати
за сотні кілометрів від місця їх проживання.

Лише після нескінченних місяців нез’явлення фактично неіснуючого відповідача, хвороб/
відряджень/відпусток суддів, а також купи витрачених часу та грошей, спадкоємці нарешті
мають шанс отримати бажане судове рішення. Однак його наявність не є абсолютною
гарантією реєстрації права власності за новим власником.

Наприклад, навіть за наявності відповідного рішення суду в реєстрації набутого права
власності може бути відмовлено на підставі п. 58 Порядку державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до якого для реєстрації права власності
на об’єкт нерухомого майна, якщо в документах, які подаються для такої реєстрації, відсутні
відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта, також подається технічний
паспорт на такий об’єкт.

Отже, якщо спадкодавець випадково не зібрав спеціальну валізку з документами «на
випадок війни та термінового відбуття із зони військових дій, відповідно до усіх вимог
чинного законодавства», реєстрація права власності на нерухоме майно може стати
недосяжною метою.

Із земельними ділянками ще складніша ситуація. Зазвичай люди мирно володіють своєю
власністю, не особливо звертаючи увагу на законодавчі новели до моменту виникнення
потреби розпорядитися цією власністю, то не видається дивним, що оформлення прав
власності на земельні ділянки у різних власників може бути в дуже різному стані.

Варто враховувати, що з 1992 р. по 2013 р. форму державного акту на право власності на
землю (земельну ділянку) тричі було змінено. При цьому в першій версії вказаного
документа, що діяла до 2002 р., внесення даних про кадастровий номер земельної ділянки
(окрім м. Києва) не було навіть передбачено. З 2013 р., після набрання чинності низкою
законів та створення Державного земельного кадастру, видачу державних актів на право
власності на земельну ділянку було скасовано, а реєстрація права щодо земельної ділянки
підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, у величезної кількості сумлінних власників земельних ділянок може просто
не бути відповідних державних актів, які містили б кадастрові номери. При цьому,
відповідно до п. 59 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, у разі відсутності в документах відомостей про кадастровий номер ділянки, а
також якщо в результаті доступу до Державного земельного кадастру державний реєстратор
встановив відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку, повинен також
подаватися Витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

Зазначене відкриває ще один великий пласт проблем для спадкоємців. Так, для отримання
наведеного Витягу з Державного земельного кадастру та для реєстрації права власності на
певну земельну ділянку до Державного земельного кадастру має бути внесений
встановлений перелік відомостей про земельну ділянку (місце розташування, опис меж,
площа, міри ліній по периметру, координати поворотних точок меж, дані про якісний стан
земель, цільове призначення тощо).



При цьому, з очевидних причин, провести землевпорядні роботи, розробити необхідну
документацію та згодом внести необхідні дані до Державного земельного кадастру наразі є
також неможливим. А отже, якщо ще станом на початок військових дій спадкодавець не
вчинив необхідних дій з оформлення земельної ділянки, то шанси на її оформлення
спадкоємцем у наші часи наближаються до нуля.

Проте це ще не все. Останньою краплею у морі безнадії є те, що навіть маючи всі необхідні
документи та внесену інформацію до Державного земельного кадастру, вчинити будь-які дії
із земельною ділянкою може бути неможливо, з огляду на вказівку територіальним органам
Держгеокадастру про припинення будь-яких реєстраційних дій із земельними ділянками на
окупованих територіях.

Таким чином, хоча держава у відповідних законах, зокрема в Законі України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України» гарантувала збереження за фізичними особами та юридичними особами права
власності, інших речових прав на майно (в тому числі на нерухоме майно, включаючи
земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території), однак дієвий
механізм переходу та реєстрації вказаних прав так і не був розроблений.

Отже, якщо у спадкодавця був відсутній пророчий дар або він чомусь, все своє життя не
готувався до війни, сумлінно збираючи та упорядковуючи свої правовстановлюючі
документи, спадкування нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, на окупованих
територіях може стати складним, а подекуди навіть неможливим завданням.

Власникам такого майна хочеться побажати терпіння, витримки й довгих років життя, а
законодавцям – нарешті помітити вказаних людей та наведені у статті проблеми, розробити
потрібні правові механізми та надати можливість розглядати вказані спори спадкоємців в
окремому провадженні та за їх місцем проживання, а не за місцезнаходженням нерухомого
майна.
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