
Усі документи, видані так званими органами влади 
«ЛНР», «ДНР», не мають юридичної сили в Україні.

ЯК ОФОРМИТИ СПАДЩИНУ

Право на спадщину в обов'язковому порядку необхідно оформити у нотаріуса (державного 
або приватного) в будь-якому населеному пункті на підконтрольній території України.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ОФОРМЛЕННІ СПАДЩИНИ
1. Отримати свідоцтво про смерть спадкодавця на підставі рішення українського суду про визнання 
факту смерті, якщо спадкодавець помер у «ЛНР», «ДНР».
2. Подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу не пізніше шести місяців з моменту смерті 
спадкодавця або визнання його померлим.
3. Якщо пропуск строку стався з поважних причин – звернутися до суду для визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини.
4. Після подачі заяви нотаріус відкриває спадкову справу і видає спадкоємцеві довідку з переліком 
документів, необхідних для оформлення спадщини, із зазначенням розміру плати за вчинення 
нотаріальних дій.
5. Після закінчення 6 місяців з дати настання смерті спадкодавця повторно звернутися до нотаріуса 
для отримання свідоцтва про право на спадщину.

Отримання свідоцтва термінами не обмежено.

Якщо нотаріус відмовляється здійснювати нотаріальну дію, на Вашу вимогу він зобов'язаний у 
письмовій формі викласти причини відмови і протягом трьох днів видати відповідну Постанову. 
Постанову про відмову здійснити нотаріальні дії може бути оскаржено в суді.
Якщо процедура про спадщину була відкрита до початку конфлікту, повторно звертатися до іншого 
нотаріуса із заявою про прийняття спадщини спадкоємці не можуть.
НЕОБХІДНО з'ясувати, чи не переїхав нотаріус, який відкривав спадкову справу, на підконтрольну 
територію України (через Єдиний реєстр нотаріусів України). Якщо нотаріус переїхав – продовжити 
оформлення документів у нього.
Якщо нотаріус перебуває на непідконтрольній території, утримуючи у своєму розпорядженні всі 
нотаріальні архіви, – можливо пред'явити позов до суду про визнання права власності на спадкове 
майно. ОБОВ'ЯЗКОВИМ є надання Постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії. 
Якщо надати в суд таку постанову неможливо через відсутність самого нотаріуса, слід звернутися в 
обласне управління юстиції з метою отримання інформації про місцезнаходження необхідної 
спадкової справи.
У відповіді на запит надійде інформація про відсутність доступу до справи з рекомендацією 
звернутися до суду.
Отримана відповідь буде підтвердженням неможливості оформлення спадщини в нотаріальному 
порядку.

∙ свідоцтво про смерть спадкодавця;
∙ документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
∙ документи, що підтверджують право власності спадкодавця на транспортні засоби, банківські 
рахунки тощо (якщо частиною спадщини є нерухомість, нотаріус безпосередньо отримує 
інформацію з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно);
∙ паспорт спадкоємця;
∙ ідентифікаційний код спадкоємця;
∙ довідка з ЖЕКу (якщо спадкоємець проживав разом зі спадкодавцем на момент смерті).

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ  ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ:


