
07.06.2018 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73430017 1/4

Категорія справи № 618/253/18: Цивільні справи; Окреме провадження; Справи про визнання
спадщини відумерлою.
Надіслано судом: 17.04.2018. Зареєстровано: 18.04.2018. Оприлюднено: 20.04.2018.
Дата набрання законної сили: 21.05.2018

Справа № 618/253/18

Провадження № 2-о/618/14/18

РІШЕННЯ

     ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року Дворічанський районний суд Харківської області у складі: головуючого -
судді  Рябоконь Є. А., за участю секретаря судового засідання - Кучеренко О. І., розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Дворічна цивільну справу №  618/253/18,
провадження  № 2-о/618/14/18 за заявою Лиманської Другої сільської ради  Дворічанського району
Харківської області, юридична адреса: 62722, Харківська область, Дворічанський район, с. Лиман
Другий, вул. Центральна, буд. 31, про встановлення факту належності правовстановлюючого
документу особі та визнання спадщини відумерлою, заінтересована особа - Дворічанська районна
державна адміністрація Харківської області, юридична адреса: 62702, Харківська область,
Дворічанський район, смт. Дворічна, вул. Слобожанська, буд. 8, -

  ВСТАНОВИВ:

Лиманський Другий сільський голова 13.03.2018 звернувся до суду із заявою про встановлення факту
належності правовстановлюючого документу особі та визнання спадщини відумерлою,
заінтересована особа  - Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області,
обґрунтовуючи свої вимоги тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 померла ОСОБА_2. Після її смерті відкрилася
спадщина, яка складається із земельної ділянки, яка знаходиться на території Лиманської Другої
сільської ради Дворічанського району Харківської області, загальною площею 6,13 умовних
кадастрових гектарів, що підтверджується сертифікатом на право на земельну частку (пай) серії
НОМЕР_1. Спадкоємців за законом та заповітом у померлої немає. На момент смерті ОСОБА_2 була
зареєстрована та проживала в АДРЕСА_1, що і є місцем відкриття спадщини. Сільською радою в
районній газеті «Дворічанський край» від 12.08.2017 №  63-64 надруковано оголошення про
порушення справи по визнанню спадщини відумерлою. З дня оголошення повідомлення спадкоємці
до сільської ради не зверталися. Разом з тим, прізвище власниці «ОСОБА_2», яке зазначено в
правовстаночому документі - сертифікаті на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1, не
збігається із її прізвищем «ОСОБА_2», зазначеним в свідоцтві про смерть. З метою виправлення
вказаної помилки сільська рада звернулась з відповідною заявою до Дворічанської районної
державної адміністрації Харківської області, як до органу, що видав сертифікат. У відповідь
отримали лист про неможливість виправлення вказаної помилки. Встановлення даного факту
необхідне заявнику для визнання спадщини відумерлою та подальшого оформлення права на вказану
земельну ділянку.

В судове засідання представник заявника - Лиманський Другий сільський голова Коломійцев М. С. не
з»явився, надавши до суду заяву, в якій підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити та
розглянути справу за відсутності представника сільської ради.

Представник заінтересованої особи -  голова районної державної адміністрації Григоренко І. В. в
поданій до суду заяві не заперечувала проти задоволення заяви, просила справу розглянути за
відсутності представника Дворічанської РДА.
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     Згідно ч. 3 ст. 294 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з
додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо
змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені цим
розділом.

Суд, перевіривши матеріали справи та дослідивши надані докази, прийшов до наступного.

Судом встановлені обставини і визначені відповідно до них правовідносини.

Сертифікат на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1 виданий на ім»я «ОСОБА_2».

Згідно інформації Дворічанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Харківській області №  759/15.2-04-04 від
27.06.2017, в актовому записі про смерть № 05 від 30.04.1997 померла записана як «ОСОБА_2».

Згідно інформації відділу у Дворічанському районі Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області № 18-20-0.23,17-302/108-17 від 22.05.2017, згідно книги реєстрації сертифікатів
на право на земельну частку (пай) по КСП «Топільське» обліковується запис про отримання
ОСОБА_2 сертифікату на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1, зареєстрованого за № 301
від 18.02.1997, розмір 6,13 умовних кадастрових га (а. с. 4).

Згідно інформації відділу у Дворічанському районі Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області № 18-20-0.23,17-308/108-18 від 20.02.2018, середній розмір частки (паю), видів
угідь та вартості сертифікату із справи по паюванню земель колективної власності по КСП
«Топільське» на території Лиманської Другої сільської ради Дворічанського району Харківської
області в умовних кадастрових га - 6,13: рілля - 4,75 га, сіножаті - 0,57 га, пасовища - 0,81 га, вартість
земельної частки (паю) становить 17105,10 грн (а. с.7).

Згідно інформації Дворічанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 759/15.2-04-04 від 27.06.2017
ОСОБА_2 значиться померлою, відповідно до актового запису про смерть № 05 від 30.04.1997. Дата
смерті  ІНФОРМАЦІЯ_3 (а. с. 5).

Згідно інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) №  51506397 від
06.04.2018 та інформації Дворічанської державної нотаріальної контори № 286/01-16 від 29.03.2018,
після смерті ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3, з заявами про прийняття та відмову від
спадщини ніхто не звертався, спадкова справа не заводилася.

Згідно довідки Лиманської Другої сільської ради Дворічанського району Харківської області № 02-
30/120 від 11.04.2018, ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3, була зареєстрована та проживала
одна в АДРЕСА_1. Спадкоємці після її смерті відсутні, до сільської ради за оформленням спадщини
до цього часу не зверталися, фактично спадщину ніхто не прийняв. Про спадкоємців відомостей
сільська рада немає. За відомостями сільської ради заповіт не посвідчувався.

З часу відкритття спадщини минуло понад двадцять років.

Заявник по справі Лиманська Друга сільська рада Дворічанського району Харківської області з метою
виправлення вказаної вище помилки в прізвищі власниці сертифікату звернулася до Дворічанської
районної державної адміністрації Харківської області, як до органу, що видав сертифікат. У відповідь
отримали лист про неможливість виправлення вказаної помилки.

Допитані у судовому засіданні в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили той факт, що
«ОСОБА_2» та «ОСОБА_2» це одна особа, а сертифікат на право на земельну частку (пай) серії
НОМЕР_1, виданий на ім»я «ОСОБА_2», належить ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3. Цей
же факт підтверджується письмовими матеріалами справи.

За таких обставин справи суд вважає можливим встановити факт належності правовстановлюючого
документу особі, а саме: сертифікату на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1, виданого на
ім»я «ОСОБА_2», - ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9601/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9601
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Встановлення даного факту дає право заявнику для визнання спадщини відумерлою та подальшого
оформлення права на вказану земельну ділянку.

       Відповідно до ч. 1 ст. 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що
належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

       Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 1220 ЦК України, спадщина відкривається внаслідок смерті особи,
часом відкриття спадщини є день смерті особи.

       Відповідно до ч. 1 ст. 1221 ЦК України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання
спадкодавця.

Відповідно абз. 1-4 ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 1277 Цивільного кодексу України, 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 якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням,
зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

У разі якщо на об'єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно,
що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади,
якій передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо
до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власниками або
користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи
місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого
майна, що входить до складу спадщини.

Особи, які мають право або зобов'язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають
право на одержання інформації з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане
свідоцтво про право на спадщину.

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

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем
відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

       Відповідно ст. 338 ЦПК України 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.

Вивчивши та дослідивши всі обставини справи, суд вважає можливим задовольнити заяву
Лиманської Другої сільської ради Дворічанського району Харківської області.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 5, 11, 12, 13, 81, 89, 258, 259, 263-265, 268, 273, 293, 294, 315, 319, 334-338, 352,
354, п. 15.5) розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України, суд -

   ВИРІШИВ:

Заяву Лиманської Другої сільської ради  Дворічанського району Харківської області, юридична
адреса: 62722, Харківська область, Дворічанський район, с. Лиман Другий, вул. Центральна, буд. 31,
ідентифікаційний код 22706427, задовольнити.

Встановити факт належності ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3, сертифікату на право на
земельну частку (пай) серії НОМЕР_1, зареєстрованого за № 301 від 18 лютого 1997 року, виданого
на ім»я «ОСОБА_2».

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844323/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844323
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844325/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844325
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844326/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844326
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844383/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844383
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9796/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9796
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10987/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10987


07.06.2018 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73430017 4/4

Визнати спадщину, а саме право на земельну частку (пай), площею 6,13 умовних кадастрових га,
згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1, зареєстрованого за № 301 від
18 лютого 1997 року, на території Лиманської Другої сільської ради Дворічанського району
Харківської області, після смерті ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3, відумерлою та передати
її територіальній громаді Лиманської Другої сільської ради Дворічанського району Харківської
області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма
учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги,
відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду
апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення  може бути оскаржене до апеляційного суду Харківської області через Дворічанський
районний суд шляхом подачі апеляційної  скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене в день його проголошення або складення,
має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга
подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне
оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків,
зазначених у ч. 2 ст. 358 ЦПК України.

Суддя                                                                                     Є. А. Рябоконь
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