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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли»

Чинна редакція
Редакція з урахуванням запропонованих змін
Земельний кодекс України
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
5. Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:
а) передачі їм земель державної власності;
б) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; 
в) прийняття спадщини; 


г) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом.
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в) прийняття спадщини; 
в-1) передачі їм земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною;
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Закон України «Про оренду землі»
Стаття 4. Орендодавці землі
Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування.
Стаття 4. Орендодавці землі
Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.
Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування.
У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом зі спливом шести місяців з часу відкриття спадщини орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, є особа, яка управляє спадщиною.
Стаття 19. Строк дії договору оренди землі
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.
Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі.
При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.
При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням строків початку будівництва свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або на її частині.
Стаття 19. Строк дії договору оренди землі
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.
Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі.
При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.
При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням строків початку будівництва свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або на її частині.
Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.
У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.
Стаття 31. Припинення договору оренди землі
Договір оренди землі припиняється в разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
ліквідації юридичної особи-орендаря;
відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці; 
припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).
Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.
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Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для припинення договору оренди землі. Особа, яка набула право власності на орендовану земельну ділянку, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.
Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання
На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
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На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
Стаття 33. Поновлення договору оренди землі
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.




 
     До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

     При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
 
     Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
 
     У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:
      власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
      уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
      Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.
      Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку.








    Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

     У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.
Стаття 33. Поновлення договору оренди землі
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
     Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі, а у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі – не пізніше місяця з дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади. 
 

     До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.
 
     При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
 
     Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
 
     У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:
      власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
      уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
     Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.
      Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку.
У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою – сьомою цієї статті, зупиняється до повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади. З дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення. 

     Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
 

     У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Закон України «Про Державний земельний кадастр»
Стаття відсутня
Стаття 30-1. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру з органом, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою  спадщиною
1. Орган, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, має доступ до Державного земельного кадастру.
2. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного земельного кадастру про речові права на земельні ділянки, оформлені до набрання чинності цим Законом.
Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
2. Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).




Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.
У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.
Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
2. Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом.
Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.
У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.
Цивільний кодекс України
Стаття 1277. Відумерлість спадщини

1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.









2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.


4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.




5. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.
Стаття 1277. Відумерлість спадщини

1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а у разі, якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за місцем його знаходження, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. 

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власники (користувачі) суміжних земельних ділянок. У такому випадку суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за місцем його знаходження.

4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця відшкодовуються територіальними громадами пропорційно вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною із них.

5. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

6. Відомості про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, вносяться до Спадкового реєстру за заявою позивачів.
Відомості Спадкового реєстру про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, є відкритими і загальнодоступними. Доступ фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до таких відомостей здійснюється в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що є держателем Спадкового реєстру.

7. З метою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, у складі Спадкового реєстру функціонує Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною.
Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Спадкового реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною:
отримує з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в автоматизованому режимі відомості про державну реєстрацію смерті громадянина;
здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, інших державних інформаційних системах відомостей про нерухоме майно, яке належало померлому на праві власності чи іншому речовому праві;
формує та надсилає сільській, селищній, міській раді, на території якої розташоване нерухоме майно, інформаційне повідомлення, в якому зазначається:
відомості про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину,
перелік об’єктів нерухомого майна померлого відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
Порядок функціонування Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1283. Охорона спадкового майна

1. Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями.

2. Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони спадкового майна.
3. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини.



4. Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються спадкоємцями відповідно до їхньої частки у спадщині.

Стаття 1283. Охорона спадкового майна

1. Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.
2. Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони спадкового майна.
3. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини, або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

4. Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються спадкоємцями відповідно до їхньої частки у спадщині, а у разі визнання спадщини відумерлою – органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку визнано відумерлою, відповідно до її частки у ній.
Стаття 1285. Управління спадщиною

1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.




2. Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.
3. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень.
Стаття 1285. Управління спадщиною

1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.
У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцем знаходження такої земельної ділянки.
2. Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.
3. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень.
Цивільний процесуальний кодекс
Стаття 274. Підсудність

1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду органом місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Стаття 274. Підсудність

1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви

1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.
Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви

1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо заява подана до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.

Стаття 277. Розгляд справи

1. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника та з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.


Стаття 277. Розгляд справи

1. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника та з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.

2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Стаття 278. Рішення суду

1. Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, або спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про передачу її територіальній громаді за місцем відкриття спадщини.
Стаття 278. Рішення суду

1. Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, або спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про передачу її територіальній громаді відповідно до закону.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень
…
частини відсутні
Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень
…
9-1. Державна реєстрація речового права на нерухоме майно, яке набувається в порядку спадкування або визнання спадщини відумерлою, проводиться без державної реєстрації такого права за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав. 
9-2. Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку, орендодавцем якої є особа, яка управляє спадщиною, проводиться у спеціальному  розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності на таку ділянку за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав. При державній  реєстрації  права  власності  на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.
…


Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1.  Інформація  про  зареєстровані  права та їх 
обтяження, що міститься    у   Державному   реєстрі   прав,   є   відкритою   та загальнодоступною. 
2.  Для  фізичних  та  юридичних осіб інформація з Державного реєстру  прав  надається  виключно  за об’єктом нерухомого майна в електронній  формі  через  офіційний  веб-сайт центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  прав,  чи  в  паперовій  формі  шляхом  подання  заяви особисто  або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації   прав   та   нотаріусам  у  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
3.  Для  посадових  осіб  органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень,  визначених  законом, надається за суб’єктом права чи за   об’єктом   нерухомого   майна   в  електронній  формі  шляхом безпосереднього  доступу  до  Державного  реєстру  прав  за  умови ідентифікації    відповідної    посадової   особи   за   допомогою електронного  цифрового  підпису.  Порядок  доступу  до Державного реєстру  прав  визначається  Кабінетом Міністрів України.
4.   За  заявою  власника  чи  іншого  правоволодільця  орган державної  реєстрації  прав  надає  інформацію у формі виписки про осіб,  які  отримали  відомості  про  зареєстровані  права  та  їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить. 






5.  Інформація  про  зареєстровані  права  та  їх  обтяження, отримана  в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів   ведення   Державного   реєстру   прав,  є  офіційною  та використовується відповідно до законодавства.
Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1.  Інформація  про  зареєстровані  права та їх 
обтяження, що міститься    у   Державному   реєстрі   прав,   є   відкритою   та загальнодоступною. 
2.  Для  фізичних  та  юридичних осіб інформація з Державного реєстру  прав  надається  виключно  за об’єктом нерухомого майна в електронній  формі  через  офіційний  веб-сайт центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  прав,  чи  в  паперовій  формі  шляхом  подання  заяви особисто  або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації   прав   та   нотаріусам  у  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
3.  Для  посадових  осіб  органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень,  визначених  законом, надається за суб’єктом права чи за   об’єктом   нерухомого   майна   в  електронній  формі  шляхом безпосереднього  доступу  до  Державного  реєстру  прав  за  умови ідентифікації    відповідної    посадової   особи   за   допомогою електронного  цифрового  підпису.  Порядок  доступу  до Державного реєстру  прав  визначається  Кабінетом Міністрів України.
4.   За  заявою  власника  чи  іншого  правоволодільця  орган державної  реєстрації  прав  надає  інформацію у формі виписки про осіб,  які  отримали  відомості  про  зареєстровані  права  та  їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

4-1. Відомості Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною.

5.  Інформація  про  зареєстровані  права  та  їх  обтяження, отримана  в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів   ведення   Державного   реєстру   прав,  є  офіційною  та використовується відповідно до законодавства.
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
Стаття 17. Державна реєстрація смерті 
1. Державна реєстрація смерті проводиться  органом  державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: 
1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; 
2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в  певний час або про оголошення її померлою. 
2. Заява  про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення  трупа,  а  в  разі якщо  неможливо  одержати  документ  закладу  охорони здоров'я або судово-медичної установи, - не пізніше п'яти днів. 
3. Державна реєстрація смерті за заявою,  поданою  у  строки, визначені  частиною  другою  цієї статті,  та до закінчення одного року  з  дня  настання  смерті,  проводиться  за  останнім  місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. 

4. Державна   реєстрація   смерті   проводиться   за   місцем проживання заявника у разі: 
1) якщо  заява  надійшла  після  закінчення одного року з дня настання смерті; 
2) встановлення у судовому порядку факту смерті; 
3) звернення для реєстрації смерті  особи,  оголошеної  судом померлою. 
5. У  разі  настання смерті в дорозі (у поїзді,  на судні,  в літаку тощо) державна реєстрація  смерті  може  бути  проведена  в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану. 
6. Державна  реєстрація  смерті проводиться за заявою родичів померлого,  представників органу опіки та піклування,  працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб. 
7. Про державну реєстрацію смерті іноземця  відділ  державної реєстрації   актів   цивільного   стану   повідомляє  Міністерство закордонних справ України.
Стаття 17. Державна реєстрація смерті 
1. Державна реєстрація смерті проводиться  органом  державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: 
1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; 
2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в  певний час або про оголошення її померлою. 
2. Заява  про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення  трупа,  а  в  разі якщо  неможливо  одержати  документ  закладу  охорони здоров'я або судово-медичної установи, - не пізніше п'яти днів. 
3. Державна реєстрація смерті за заявою,  поданою  у  строки, визначені  частиною  другою  цієї статті,  та до закінчення одного року  з  дня  настання  смерті,  проводиться  за  останнім  місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. 
4. Державна   реєстрація   смерті   проводиться   за   місцем проживання заявника у разі: 
1) якщо  заява  надійшла  після  закінчення одного року з дня настання смерті; 
2) встановлення у судовому порядку факту смерті; 
3) звернення для реєстрації смерті  особи,  оголошеної  судом померлою. 
5. У  разі  настання смерті в дорозі (у поїзді,  на судні,  в літаку тощо) державна реєстрація  смерті  може  бути  проведена  в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану. 
6. Державна  реєстрація  смерті проводиться за заявою родичів померлого,  представників органу опіки та піклування,  працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб. 
7. Про державну реєстрацію смерті іноземця  відділ  державної реєстрації   актів   цивільного   стану   повідомляє  Міністерство закордонних справ України.
8. Відомості Державного реєстру актів  цивільного  стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною. 
9. Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання витягу з Державного реєстру актів  цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян.

Закон України «Про судовий збір»

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору звільняються:
…
15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
…
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору звільняються:
…
15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
15-1) органи місцевого самоврядування – за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;
…
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