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Вступ

В

Енергетичній стратегії України
до 2030 року зазначено, що держава планує будівництво великої кількості високовольтних ліній
електропередачі (ЛЕП), серед них: ПЛ
750 кВ Запорізька АЕС-Каховська ПС,
ПЛ 750 кВ Рівне-Київ, ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз та ПЛ 750 кВ Каховська
ПС-Приморська ПС-Дністровська ГАЕС-Хмельницька АЕС (або Південне на
півкільце). Ці лінії були заплановані
ще за часів Радянського Союзу, але
грошей на той час на них не знайшлось. Зараз Україна реанімує старі
проекти.
Для будівництва об’єктів інфраструктури такого типу, необхідні великі

площі землі, і хоч їх намагаються прокладати по державних землях (землі
сільських, селищних рад, землі запасу,
землі лісового фонду та сільськогосподарського призначення), неминуче
будуть зачеплені ділянки, що знаходяться в приватній власності громадян.
В цій брошурі описано, на основі
яких документів, землевласник може
довести свої права на землю та як їх
оформити. Ми розкажемо, які права
має власник землі, на що він може розраховувати, в разі вилучення чи примусового відчуження землі. Як йому
діяти, якщо запропонована компенсація його не влаштовує.

Мапа запланованих ЛЕП

5

6

Як дізнатись про проект?

Б

удівництво великого інфраструктурного об’єкту, такого як високовольтна лінія електропередачі (ЛЕП), це довготривалий процес,
який вимагає ретельного планування,
отримання усіх необхідних дозволів
та узгоджень. Тож у населення, що проживає в безпосередній близькості від
проекту, є багато нагод дізнатись про
заплановану діяльність і з’ясувати, як
саме вона може вплинути на їх
власність, господарство та спосіб життя. Одним з таких джерел інформації є
Енергетична стратегія України до
2030 року, оскільки саме вона визначає усі пріоритетні проекти, що будуть
реалізовуватись до 2030 року.
Після того, як проект затверджено
до реалізації, державна компанія НЕК
«Укренерго» (яка займається будівництвом магістральних ЛЕП) має розробити документацію та провести
громадські слухання. Повідомлення
про них зазвичай друкують у місцевих
періодичних виданнях. Не варто їх
ігнорувати. Загальна практика свідчить про те, що чим на більш ранньому етапі реалізації знаходиться проект, тим реалістичніше, внести в нього
зміни. Тож громадські слухання і є такою нагодою: дізнатись, як проект

вплине на вашу місцеву громаду, і висловити свої побажання щодо змін у
ньому.
Окрім громадських слухань, існує
можливість прямого спілкування з
компанією «Укренерго». Кожен громадянин має право подати запит на
отримання інформації та отримати
на нього відповідь у п’ятиденний
строк у відповідності до ст. 20 ЗУ «Про
доступ до публічної інформації» (для
цього достатньо, щоб у запиті була
вказана дата, ПІБ та зворотна адреса
запитувача).
Ще одним джерелом інформації
про проект може бути організація, що
фінансує проект. Часто для реалізації
подібних проектів Україна залучає
іноземні кошти у таких установ, як
Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейська
комісія. Якщо вас не влаштовують
відповіді «Укренерго», можна писати
напряму в вищенаведені установи, запитувати необхідну інформацію, а за
потреби і повідомляти про те, що вас
не влаштовує у проекті чи роботі «Укренерго» (див. розділ «До кого ще можна звернутись»).
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Викуп ділянок і сервітути

П

ри будівництві ЛЕП є різні типи повного чи тимчасового
вилучення землі. Певні ділянки викупаються або вилучаються назавжди для встановлення опор ЛЕП.
Важливо розуміти, що йдеться лише
про ділянки, які будуть безпосередньо
зайняті опорою (від 140 до 620 м2 в залежності від типу опори). Решту ділянки викупати не будуть, нею можна
продовжувати користуватись, але з
врахуванням обмежень, що накладаються наявністю ЛЕП високої напруги.
Для того, щоб встановлювати опори, натягувати дроти та здійснювати
подальше технічне обслуговування, з
власниками або користувачами земельних ділянок, на яких будуть розташовані опори ЛЕП, мають бути
підписані сервітути. Сервітут – це угода про надання права користування
Розміри санітарно-захисних зон ЛЕП
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чужою землею. Вона є підставою для
отримання відшкодування збитків, які
будуть завдані власниками або користувачами земельних ділянок в процесі будівництва, обслуговування чи
демонтажу ЛЕП.
Високовольтна ЛЕП – це об’єкт
підвищеної небезпеки, що створює загрозу навколишньому середовищу,
здоров’ю і життю людей, тому при
будівництві ЛЕП встановлюється визначена охоронна зона (або санітарно-захисна зона). Її ширина варіюється залежно від класу напруги ЛЕП (див.
малюнок 2). В цій смузі заборонено будувати житло та накладаються певні
обмеження на користування ділянками, що в неї потрапляють:
Люди можуть працювати до 4 годин
поспіль під ЛЕП. Це обмеження стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які обробляються вручну та з гужовим тяглом.
На лісових ділянках необхідно вирубувати дерева та постійно утримувати
їх нормативно визначену висоту.
Землевласники та землекористувачі
в межах полоси відводу ЛЕП зобов’язані надавати можливість доступу
спеціалістам до лінії для профілактичних та ремонтних робіт на ЛЕП.
9

10

Моя ділянка потрапляє
в зону дії проекту.
Чи можуть її забрати?

Ф

ізичні або юридичні особи не
можуть бути протиправно позбавлені права приватної
власності на земельні ділянки, інші
об'єкти нерухомого майна, що на них
розміщені. Проте право приватної
власності не є недоторканим в Україні,
оскільки викуп чи примусове відчуження земельних ділянок, інших
об'єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, допускається на підставі та
в порядку, встановлених Законом України від 17.11.2009 № 1559-VI «Про
відчуження земельних ділянок, інших
об'єктів нерухомого майна, що на ній
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
До таких суспільних потреб відносяться: об'єкти національної безпеки
й оборони; лінійні об'єкти та об'єкти
транспортної і енергетичної інфраструктури (дороги, мости, естакади,

магістральні трубопроводи, лінії
електропередачі, аеропорти, нафтові і газові термінали, електростанції) та об'єкти, необхідні для їх
експлуатації; об'єкти, пов'язані із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення; об'єкти
природно-заповідного фонду; кладовища.
При цьому треба пам’ятати, що
ділянка, що вам належить, не може бути вилучена без належного обгрунтування та попереднього і повного
відшкодування її вартості відповідно
до закону. Проте для, того щоб мати
змогу аргументовано вести діалог про
отримання компенсації за вилучену
ділянку землі, або відстоювати своє
право, не давати землю для прокладення ЛЕП, ваше право власності на
нерухомість має бути юридично правильно оформленим (див. розділ «Як
правильно оформити право власності
на нерухомість»).
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Як має бути побудований
діалог між енергетиками
та власниками землі

П

орядок використання земель промисловості транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення встановлюється законом,
тому правовою основою нормативного
регулювання у сфері використання земель енергетики може бути лише Закон, а
не підзаконні акти. Цей принцип для державних та інших суб'єктів (приватного
права), вони повинні будувати свою поведінку в межах передбачених Законом.
Якщо підзаконні акти чи локальні (органів на місцях) будуть суперечити Закону, то їх можна визнавати не законними,
чи не виконувати їх.
«Укренерго» має розробити документацію проекту (або найняти підрядну організацію для цього) та підготувати
Оцінку впливу на навколишнє середовища (ОВНС) та винести її для обговорення
на громадських слуханнях. Громадські
слухання - це саме та нагода, за якої можна ознайомитись з наявними варіантами
прокладання траси ЛЕП (зазвичай їх
кілька). Саме на слуханнях «Укренерго»
має об_рунтувати необхідність проекту
як такого, та довести, що обраний варіант
маршруту є найбільш економічним та
соціально і екологічно прийнятним.
На жаль, ОВНС більше не може забезпечити адекватну оцінку та попереджен-

ня екологічних наслідків небезпечних
видів господарської діяльності. Зокрема
це викликано тим, що вона вже не підлягає обов’язковій державній екологічній
експертизі. У 2012 році шляхом змін у
Державні будівельні норми (ДБН) інститут екологічної експертизи було скасовано. Менше з тим доступ до ОВНС може забезпечити доступ до інформації про заплановану діяльність. Подібні зміни в законодавстві обмежують можливості для
волевиявлення місцевих громад, тому
громадяни мають бути пильними і якщо
відомо, що планується реалізація великого і небезпечного проекту, вимагати від
ініціаторів проекту проведення слухань
та підготовки всіх необхідних матеріалів.
Як уже було зазначено, часто гроші на
такі проекти залучають в іноземних інвесторів (ЄБРР, ЄІБ, ЄС). Це дає ще одну
можливість вимагати проведення громадських слухань, оскільки на відміну від
українського законодавства, правила цих
установ вимагають, щоб ініціатори проекту дослухались до думки громадськості.
Тож в разі, якщо відомо про підготовку
проекту ЛЕП, варто написати запит на
інформацію в ці установи для того, щоб
уточнити, чи розглядає банк даний проект і, якщо так, попросити надати відомості про проект, які вас цікавлять (див.
розділ «До кого ще можна звернутись»).
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Рішення про викуп
і порядок викупу
Після того, як остаточно визначено маршрут і визначено ділянки, що потрапляють
під опори, чи охоронні зони ЛЕП, починається діалог власника землі з представниками влади. Компенсація вартості землі
виплачуватиметься лише власникам земельних ділянок під опори, з отриманих
для зведення опор ЛЕП коштів. Рішення
про викуп земельної ділянки приймається
органом виконавчої влади чи органом
місцевого самоврядування. Після цього
цей орган зобов'язаний письмово повідомити про це її власника протягом п'яти
днів з дня прийняття такого рішення, але
не пізніше як за три місяці до її викупу.
Письмове повідомлення надсилається
власнику земельної ділянки, рекомендованим листом або вручається йому особисто
під розписку.
У письмовому повідомленні, що надсилається власнику земельної ділянки, що
підлягає викупу для суспільних потреб, зазначається інформація щодо: об'єкта викупу, місцезнаходження, площі, кадастрового
номера категорії земель; мети викупу; умов
викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат,
пов'язаних з викупом), а також відомостей
про земельну ділянку, що може бути надана
замість викупленої; прав і обов'язків влас-
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ника земельної ділянки, які виникли у зв'язку з їх викупом відповідно до закону;
До письмового повідомлення додається
план земельної ділянки (її частини), що
підлягає викупу, і посвідчена копія рішення
про її викуп.
Власник земельної ділянки, протягом
одного місяця з дня отримання письмового повідомлення письмово повідомляє
відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про надання згоди на проведення переговорів щодо
умов викупу або відмову від такого викупу.

Якщо власник згодний
на викуп ділянки
У разі надання власником земельної ділянки, згоди на проведення переговорів щодо
умов їх викупу представники органу, який
прийняв рішення про їх викуп, проводять
переговори з власником земельної ділянки щодо викупної ціни, строків та інших
умов викупу. Викуп земельної ділянки,
здійснюється шляхом укладення договору
купівлі-продажу. У разі надання особі у
власність іншої рівноцінної земельної
ділянки може укладатися договір міни.
Викупна ціна включає вартість земельної ділянки з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної
ділянки, у тому числі збитків, що будуть

завдані власнику у зв'язку з достроковим
припиненням його зобов'язань перед
третіми особами, зокрема упущена вигода,
у повному обсязі. Розмір викупної ціни затверджується рішенням органу виконавчої
влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки,
або встановлюється за рішенням суду.
У разі надання власнику іншої земельної
ділянки замість відчуженої у викупну ціну
включається вартість виготовлення документації із землеустрою, розроблення якої
необхідне для отримання у власність такої
земельної ділянки, а також витрати,
пов'язані з державною реєстрацією прав на
неї. Вартість земельної ділянки, що відчужується або передається у власність замість
відчуженої, визначається на підставі її експертної грошової оцінки. Суб'єкти
оціночної діяльності для проведення такої
оцінки визначаються органом виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування або особою, яка ініціювала відчуження об'єктів нерухомого майна.
Згідно з українським законодавством
експертна оцінка землі повинна здійснюватись ліцензованими оцінщиками. Для
кожної угоди про передачу права власності
на землю між державними органами та
приватними особами має встановлюватися ринкова ціна. Метод експертної оцінки

землі базується на трьох наступних параметрах: капіталізація доходів власника з
використання земельної ділянки або
орендних платежів; порівняння цін на
схожі земельні ділянки; розрахунки витрат, які були здійснені для поліпшення
землі.
Попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки, у грошовій формі
здійснюється шляхом внесення органом,
що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, коштів на депозит нотаріальної контори в порядку, встановленому законом, за місцем розташування земельної ділянки або перерахування коштів
на зазначений власником земельної ділянки банківський рахунок.

Якщо власник не згодний на
викуп ділянки, чи його не
влаштовує ціна
Якщо власника не влаштовує оцінка його
нерухомого майна, яку провів суб'єкт
оціночної діяльності, він може залучити
іншого суб'єкта оціночної діяльності для
визначення вартості нерухомого майна чи
проведення рецензування звіту з оцінки
такого майна. У цьому разі витрати на виконання таких послуг несе власник майна.
Як ми вже зазначали, при прокладанні
ЛЕП зазвичай викуповуються чи відчужу-
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ються лише ділянки під опори (тобто
відносно невеликі клаптики землі, а не вся
ділянка повністю). Але може статися так,
що в результаті викупу чи примусового
відчуження частини земельної ділянки, її
стає неможливо використовувати за цільовим призначенням. В такому випадку землевласник має право вимагати викупу цілої
ділянки або вимагати надання іншої
рівноцінної земельної ділянки.
Якщо в результаті переговорів орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про
відчуження земельної ділянки, не досяг
згоди з власником земельної ділянки, щодо
її викупу для суспільних потреб, перший
звертається до адміністративного суду із
позовом про примусове відчуження.
Для того, щоб виграти суд і добитись
відчуження земельної ділянки, позивач має
довести, що будівництво об'єктів, під
розміщення яких відчужується відповідне
майно, є неможливим без припинення
права власності на таке майно попереднього власника. Для того, щоб відстоювати
право на свою ділянку землевласнику, тобто відповідачеві, треба довести, що
будівництво можливе без залучення його
приватної власності, для цього варто знати, які є альтернативні варіанти маршруту
ЛЕП і в чому їх перевага (економічна, екологічна, соціальна). У разі задоволення по-
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зовних вимог рішенням суду визначається
викупна ціна та порядок її виплати, а також
перелік та порядок надання майна замість
відчуженого.
Крім того, власник землі може оскаржити в суді прийняті органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування рішення у зв’язку з недотриманням ними процедури та термінів, передбачених Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності». Наприклад: невчасне письмове повідомлення щодо ухвалення рішення про викуп земельної ділянки її власника
(яке має бути відправлене протягом п'яти
днів з дня ухвалення такого рішення); органи ухвалили рішення без врахувань інформації генеральних планів населених пунктів
або іншої містобудівної документації.
З подачею заяви про оскарження
рішення відповідних органів потрібно подати заяву про забезпечення позову шляхом заборони вчинення дій органами влади або зупинення дії рішення до вирішення справи по суті. Ухвала суду про забезпечення позову зупинить діяльність державних органів по погодженню питань,
пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок.

Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, разом із документами, що підтверджують попередню та повну
сплату колишньому власнику викупної
ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість
відчуженого, є підставою для державної
реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені об'єкти.

Компенсація збитків на
ділянках, що не підлягають
викупу
Як вже було зазначено вище, ділянки, що не
використовуються для встановлення опор,
але потрапляють в смугу відводу ЛЕП, не
підлягають викупу чи компенсації. З їх власниками підписуються угоди про користування чужою землею — сервітути. Сервітут — обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором. Сервітут не підлягає відчуженню та не
позбавляє власника майна щодо якого він
встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном. Сервітут
зберігає чинність у разі переходу до інших
осіб права власності на майно щодо якого він
встановлений.
Сервітути щодо права будівництва та
обслуговування об'єктів передачі електричної енергії встановлюються на підставі

договору або рішення суду про встановлення земельного сервітуту між експлуатуючим підприємством та власниками земельних ділянок. У договорі зазначаються:
зміст земельного сервітуту, кадастровий
номер земельної ділянки щодо якої встановлюється земельний сервітут (за наявності), площа земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, дані
про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут.
Збитки, завдані власникові (володареві)
або користувачу (орендарю) земельної
ділянки або іншого нерухомого майна,
особою, яка користується сервітутом,
підлягають відшкодуванню на загальних
підставах.
Компенсація виплачуватиметься землевласникам та/або землекористувачам
(орендарям) за збитки, пов’язані із втратою врожаю, неодержаними доходами у
зв’язку із проведенням робіт по зведенню
опор ЛЕП, або за використання земельної
ділянки для розміщення техніки, обладнання, тимчасових будівничих майданчиків, під’їздів до траси ЛЕП, автостоянок
та станцій обслуговування техніки.
Сума належної компенсації землевласникам та/або землекористувачам, визначатиметься комісіями, створеними
Київською та Севастопольською міськи-
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ми, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських
(міст обласного значення) рад, у
відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N
284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».
До складу комісій включаються представники Київської, Севастопольської
міських,
районних
державних
адміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад
(голови комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні
збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть
їх відшкодовувати, представники державних органів земельних ресурсів і
фінансових органів, органів у справах
містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад,
на території яких знаходяться земельні
ділянки.
Для визначення збитків сільськогосподарського виробництва, внаслідок тимчасового зайняття земельних ділянок на
період будівництва трас ЛЕП мають бути
проведені розрахунки за даними середньої урожайності та цінових показників
сільськогосподарських культур у попе-
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редній рік. Ці розрахунки мають проводити органи Державної Служби Статистики
України, Управління агропромислового
комплексу України.
Збитки відшкодовуються власникам
землі і землекористувачам, у тому числі
орендарям, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не
пізніше одного місяця після затвердження
актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок — після прийняття
відповідною радою рішення про вилучення
(викуп) земельних ділянок у період до видачі
документа, що посвідчує право на земельну
ділянку підприємства, установи, організації

Зверніть увагу
У разі, якщо встановлення спеціальних
зон об'єктів енергетики та/або встановлення земельного сервітуту призводить до неможливості ра-ціонального
використання земельної ділянки за
цільовим призначенням, власник чи користувач земельної ділянки має право
вимагати вилучення (викупу) всієї земельної ділянки для суспільних потреб
чи з мотивів суспільної необхідності, а
орендар такої земельної ділянки має
право вимагати в односторонньому
порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування завданих цим збитків.

або громадянина. Якщо збитки не відшкодували вчасно, потрібно звертатись в суд.

Коли компенсація
не виплачується
Компенсація не передбачена за візуальні
порушення ландшафту або за потенційні
ризики, пов’язані з електромагнітним випромінюванням ЛЕП.
Також згідно із Законом України "Про
землі енергетики та правовий режим
спеціальних зон енергетичних об'єктів"
не підлягають відшкодуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах
спеціальних зон об'єктів енергетики
внаслідок недотримання ними обмежень
щодо використання таких земельних
ділянок, встановлених зазначеним Законом.

жаєте, що проект реалізується з порушеннями, то ви маєте право направити скаргу
чи лист безпосередньо в банк. Буде корисно, якщо ви додасте до свого листа фотографії, що ілюструють порушення. Важливо, щоб у листі були ПІБ відправника та зворотна адреса. Писати можна англійською
чи російською мовами і надсилати, як
електронною, так і звичайною поштою.
ЄБРР
Україна, Київ, 01133
Вул. Немировича-Данченко, 16
Тел: +380 44 277 11 00
Факс: +380 44 277 11 60
kiev@kev.ebrd.com
Директор: Шевкі Акунер

До кого ще можна
звернутись

ЄІБ
Люксембург, L-2950
Бульвар Конрада Аденауера 98-100
(+352) 43 79 1
(+352) 43 77 04
complaints@eib.org

Протягом усього процесу обговорення
маршруту ЛЕП та переговорів про викуп
чи відчуження земельних ділянок, землевласники мають нагоду звертатись напряму до Укренерго та до організацій, що
фінансують проект, дуже часто це європейські банки – ЄБРР та ЄІБ. У банків можна отримати додаткову інформацію про
проект, і зокрема повідомити про те, як іде
на місцях його реалізація. Якщо ви вва-

ДП НЕК «Укренерго»
вул. С.Петлюри, 25
м. Київ, Україна
01032
Тел: +38 (044) 238-30-15
Факс: +38 (044) 238-32-64
kanc@nec.energy.gov.ua
www.ukrenergo.energy.gov.ua
В.о. директора Омелянівський П.Й.
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Як правильно оформити право
власності на нерухомість

Права на нерухоме майно, зокрема на
земельні ділянки, а також об'єкти,
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх
знецінення та зміни призначення
(наприклад, будинок), підлягають
державній реєстрації відповідно до
Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Державна
реєстрація є обов’язковою, оскільки
права на нерухоме майно та їх обтяження виникають з моменту їх
реєстрації. Саме тому, тільки у разі
проведення даної реєстрації можна
говорити про реальну, законну захищеність Вашого права на нерухомість.

Нова система
реєстрації
земельних ділянок
та прав на них
1 січня 2013 року стало датою введення нових правил та процедур
оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Суть нововведень полягає у тому, що якщо

до 1 січня 2013 року в Україні формування земельних ділянок та
оформлення прав на них здійснювалось
шляхом
ведення
одного
реєстру – Державного реєстру земель (який вело Державне агентство
земельних ресурсів України то його
територіальні органи), то на сьогоднішній день таких реєстрів є уже
два, а саме: формування нових земельних ділянок фіксуватиметься в
Державному земельному кадастрі, а
оформлення прав на земельні ділянки – у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
У Державному земельному кадастрі буде міститись інформація
про земельну ділянку, так би мовити «технічна інформація», а в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно — вся інформація
про речові права на земельні ділянки.
Для відчуження земельних ділянок
(купівлі-продажу, дарування, міни)
чи їх викупу протрібен витяг з Державного реєстру прав на нерухоме
майно.
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Вплив законодавчих змін
на повноваження бюро
технічної інвентаризації
(БТІ)

Які документи
посвідчують право
власності на
нерухомість?

У зв’язку із встановленням нових правил реєстрації майнових прав на земельні ділянки, будинки, квартири було внесено зміни і щодо повноважень
БТІ. До 1 січня 2013 року майнові права на землю та будівлі, що знаходяться
на ній, підлягали реєстрації різними
реєстраторами, зокрема, реєстрацією
майнових прав на землі займалось
Держземагенство, а будівель — комунальні підприємства БТІ.

З 1 січня 2013 року, документом, що
підтверджує право власності на нерухомість (земельну ділянку або
будівлю), є Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Щоб отримати таке свідоцтво треба подати наступні документи:

На сьогодні БТІ позбавлене повноважень у цій сфері. Відтепер реєструвати майнові права і на землю, і на будівлі
(споруди) буде Державна реєстраційна
служба (Укрдержреєстр), яка має вести
єдиний державний реєстр майнових
прав та обтяжень на нерухоме майно.
Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та
законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими
(третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість
може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.
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заяву встановленої форми;
копію документа, що посвідчує
особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні,
національний, дипломатичний чи
службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
копію реєстраційного номера
облікової картки платника податку
згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код);
документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
документ про сплату державного
мита (квитанція) (крім випадків, коли
особа звільнена від сплати державного мита);
документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення
права власності на нерухоме майно
(договір купівлі-продажу, дарування,
рішення суду, свідоцтво тощо);

Зверніть увагу
Фізичні та юридичні особи
звільняються від сплати державного мита за проведення
державної реєстрації прав,
які виникли та зареєстровані органами земельних ресурсів, відпо-відно до законодавства,
яке
діяло
до
01.01.2013 р.

Де можна оформити права
на нерухомість?
Зібравши всі необхідні для реєстрації
документи, необхідно звернутись до
підрозділу Державної реєстраційної
служби речових прав на нерухоме майно у Вашому районному центрі. Безпосередня державна реєстрація прав на
земельні ділянки та інше нерухоме

Зверніть увагу
Державний реєстратор має
видати Вам картку прийому
заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Вона
має містити відомості про
дату і час подачі заяви, її
реєстраційний номер, а також перелік документів, які
подавалися заявником.

майно
проводиться
державними
реєстраторами прав на нерухоме майно у відповідній реєстраційній службі.
Державний реєстратор має особисто
перевірити подані документи та, при
потребі, надати рекомендації щодо їх
правильного оформлення.

Я оформив/ла права на нерухомість до 2013 року,
які документи це можуть
підтвердити?
Якщо ви оформили права на землю до
2013 року, то визнаються дійсними документи, що підтверджували право
власності на той час, якщо вони були
видані та зареєстровані відповідно до
законодавства, що діяло на момент виникнення відповідних прав або їх
реєстрації.
До 2013 року реєстрація речових
прав здійснювалася згідно з Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності
та інших речових прав на нерухоме
майно. В цьому випадку наступні
документи підтверджують права
власності на нерухоме майно:
1. Договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права
власності, зокрема купівлі-продажу,
міни, дарування, довічного утримання,
лізингу, предметом якого є нерухоме
майно, про припинення права на
аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що містить застере23

ження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу
реєстрації актів цивільного стану про
смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ
у натурі частки з нерухомого майна, що
є у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності.
2. Свідоцтво про право власності на
частку в спільному майні подружжя в
разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом.
3. Свідоцтво про право на спадщину,
видане нотаріусом.
4. Свідоцтво про придбання майна з
прилюдних торгів (аукціонів), видане
нотаріусом.
5. Свідоцтво про придбання майна з
прилюдних торгів (аукціону), якщо
прилюдні торги (аукціон) не відбулися, видане нотаріусом.
6. Свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, видане органом
місцевого самоврядування.

стку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України.
9. Договір відчуження нерухомого
майна, що перебуває у податковій заставі, укладений шляхом проведення
цільового біржового чи позабіржового
аукціону з метою погашення податкового зобов'язання.
10. Рішення суду про визнання права
власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права
власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності.
11. Ухвала суду про затвердження
(визнання) мирової угоди.
12. Рішення засновника про створення
державної
(національної)
акціонерної
компанії,
державної
(національної) холдингової компанії,
відкритого акціонерного товариства,
створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), та акт прийманняпередавання нерухомого майна або
перелік зазначеного майна, наданий
засновником чи державним органом
приватизації.

7. Свідоцтво про право власності,
видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового
фонду.

13. Дублікат правовстановлювального документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного
право встановлювального документа,
видана державним архівом.

8. Свідоцтво про право на спадщину
та свідоцтво про право власності на ча-

14. Свідоцтво про право власності
на нерухоме майно загальносоюзних
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творчих спілок колишнього СРСР, що
видається Фондом державного майна.
15. Свідоцтво про право власності,
видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти
суб'єктам, що беруть участь разом з
Державним управлінням справами в
будівництві нового житла.
Але для того, щоб об’єкт нерухомості був в обороті, його необхідно було зареєструвати відповідно до вищезазначеного положення і отримати
Свідоцтво про право власності. Але для
того, щоб об’єкт нерухомості можна
було б відчужити (продати, подарувати, обміняти) його необхідно зареєструвати в Державному реєстрі
прав на нерухоме майно і отримати
Свідоцтво про право власності або Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Чи потрібно проводити
«перереєстрацію» прав на
нерухоме майно, якщо
права на вже були зареєстровані до 1 січня
2013 року?
Права на нерухоме майно та їх обтяження, що були зареєстровані до 1 січня
2013 року, визнаються державою, якщо
їх реєстрація була проведена відповідно
до законодавства, що діяло на момент
виникнення цих прав, або якщо
відповідне законодавство не передбачало проведення державної реєстрації цих
прав.

В обов'язковому порядку «перереєструвати» право на нерухомість необхідно тільки в разі, якщо виникла необхідність її відчуження. В такому випадку «перереєстрацію» речових прав
на нерухоме майно проводитиме нотаріус, який перевірить інформацію в
реєстрах і перенесе її у Державний
реєстр прав. Нотаріусу потрібно подати оригінали правовстановлюючі документи (Державний акт про право власності на землю, Свідоцтво про право
власності на будинок, споруду) а також
інші документи, які передбачені законодавством для кожного виду угод
(купівля-продаж, заповіт, тощо).
У разі, якщо ви не маєте наміру продавати, дарувати чи заповідати нерухоме майно державна реєстрація прав у
єдиному Державному реєстрі прав проводиться за вашим власним бажанням.

Я не оформив/ла вчасно
спадщину на земельну
ділянку та інше майно.
Що можна зробити?
Цивільний кодекс закріплює право
спадкоємців прийняти спадщину або
не прийняти її. Для прийняття спадщини встановлено строк у шість місяців,
який починається з часу відкриття
спадщини, тобто в день смерті особи,
або день, з якого вона оголошується померлою. Якщо спадкоємець постійно
проживав із спадкодавцем на час
відкриття спадщини та протягом встановленого строку у передбаченому за25

коном порядку, не відмовився від прийняття спадини, він вважається таким,
що її прийняв. При цьому, незалежно
від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття.
У тому випадку, коли спадкоємець
бажає прийняти спадщину, але на час її
відкриття не проживав разом із спадкодавцем, він має подати до нотаріальної
контори за місцем відкриття спадщини
заяву відповідного змісту.
Єдиним документом, що підтверджує право спадкоємців на спадкове
майно, є свідоцтво про право на спадщину, яке видається на ім’я кожного
спадкоємця, що прийняв спадщину,
після закінчення строку, встановленого
для її прийняття. Цивільний кодекс України встановлює обов’язок спадкоємця, який прийняв спадщину, у
складі якої є нерухоме майно, звернутись до нотаріуса за видачею на його
ім’я свідоцтва про право на спадщину
на таке майно, а також зареєструвати
право на спадщину в органах, які
здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна.

них доказів має перевірити певні факти, зокрема, визначити склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво.
Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації (у
тому числі земельна ділянка), провадиться нотаріусом після подання правовстановлювальних документів, які
підтверджують право власності спадкодавця на таке майно.
До документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку, можуть належати:
державний акт про право власності на земельну ділянку;
цивільно-правова угода щодо
відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, встановленому законом
(договір купівлі – продажу, дарування,
довічного утримання тощо), якщо
спадкодавець оформив їх до 1 січня
2013 року;
свідоцтво про право на спадщину.

Право власності на земельну ділянку у
порядку спадкування переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення. Однак,
процес оформлення спадкових прав на
земельну ділянку має свої особливості.

При цьому, у тому випадку, коли право
власності
на
земельну
ділянку
посвідчується відповідною цивільно-правовою угодою чи свідоцтвом про право
на спадщину, такі документи не є самостійними правовстановлювальними
документами, оскільки до них в якості додатка має бути долучений державний акт
про право власності на земельну ділянку,
що була відчужена чи успадкована.

Так, нотаріус при оформленні спадщини шляхом витребування відповід-

Як обміняти сертифікат на
право на земельну частку
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(пай) на свідоцтво про право власності на нерухоме
майно?

тифіката на право на земельну
частку (пай) необхідно здійснити
наступні дії.

Існують випадки, коли земельна частка
(пай) залишається невитребуваною,
тобто особа, якій належить зазначене
право, його не реалізувала, не переоформила сертифікат на право на земельну частку (пай) на державний акт і
не виділила земельної ділянки в натурі
на місцевості.
Слід зазначити і те, що значну частину,
із загальної кількості земельних часток
(паїв), які невитребувані громадянами
складають саме не успадковані земельні
частки. Через тривалу та складну процедуру переоформлення успадкованого
майна, в тому числі і земельних ділянок, і
затрату на це певних коштів, деякі громадяни своєчасно не вчиняють відповідних
дій, однак і не відмовляються від успадкованого права. Одночасно, чинним законодавством України успадковане майно
охороняється, а тому вчинення будьяких дій щодо нього, до моменту переоформлення прав, обмежується.

1. Власнику земельної частки (паю)
необхідно звернутися до місцевої ради
(у разі якщо земельна знаходиться в
межах населеного пункту) або до районної державної адміністрації (якщо
земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту) із заявою про
виділення земельного паю в натурі. До
заяви обов’язково необхідно додати
сертифікат на право власності на земельну частку (пай).

Законодавство не визначає якогось
обмеженого терміну. Якщо, наприклад,
спадкоємець не вступив у право спадщини протягом півроку після смерті
спадкодавця, як це передбачено законом, своє право можна доводити через
суд і після завершення цього терміну.
Для отримання свідоцтва про
право власності на нерухоме майно (на земельну ділянку) взамін сер-

2. Місцева рада або районна державна адміністрація розглядає заяву та ухвалює рішення про надання дозволу
про відведення земельної ділянки.
3. Власник сертифіката замовляє землевпорядній організації розробку
технічної документації для передачі земельного паю в приватну власність та
виконання комплексу землевпорядних
робіт з виділення земельної ділянки на
місцевості. Технічну документацію розробляє землевпорядна організація, яка
має відповідну ліцензію.
4. Після розробки документації,
встановлення меж ділянки в натурі та
закріплення їх межовими знаками
власник земельної частки (паю)
звертається до органу державної
реєстрації про реєстрацію права власності на земельну ділянку та видачі
свідоцтва.
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В Енергетичній стратегії України до 2030 року зазначено, що держава планує
будівництво великої кількості високовольтних ліній електропередачі, серед
них: ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська ПС, ПЛ 750 кВ Рівне-Київ, ПЛ 330 кВ
Новоодеська-Арциз та ПЛ 750 кВ Каховська ПС-Приморська ПС-Дністровська
ГАЕС-Хмельницька АЕС (або Південне на півкільце). Ці лінії були заплановані
ще за часів Радянського Союзу, але грошей на той час на них не знайшлось.
Зараз Україна реанімує старі проекти.
Для будівництва об’єктів інфраструктури такого типу, необхідні великі площі
землі, і хоч їх намагаються прокладати по державних землях, неминуче будуть
зачеплені ділянки, що знаходяться в приватній власності громадян. В цій
брошурі описано, на основі яких документів, землевласник може довести свої
права на землю та як їх оформити. Ми розкажемо, які права має власник землі,
на що він може розраховувати, в разі вилучення чи примусового відчуження
землі. Як йому діяти у відповідності з законом, якщо запропонована
компенсація його не влаштовує.
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