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ПОРЯДКУ ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО 

НА СПАДЩИНУ 

Розглянуто процесуальний порядок вида':lі свідоцтва про 

право на спадщипу та проаналізовані спірні МО1\1сrпи право-
.. . .. ... 

вого регулюnаш1я вч1шешrя так01 нотарrально1 ДJl як видача 

свідоцтва про право на спадщину. Запропоновані науково об
rрунтовані рект.rеtщації 11(0/(О вдосконалення нотаріальноr·о 

законодаnства в rti j,i сфері. 
Ключоnі слова: свідоцтво про право ва спадщину, нот:1ріат, 

нотаріальна справа, нотаріал:нrа дія, спадкове майно. 

Нотаріат є найбільш ефективни.\J інститутом правового 
забезпечення здіі'rснешrя цивільного обігу, що надає ква.тrіфі

ковану юридичну допо~югу та забезпечує у межах своєї ІЮМ
петенції захист та охоронупрапта інтересів фізичних та юри

дичних осіб. 

Закон УкраЇІlІ1 << Про потаріат>> визначає нотаріат як систе

му органіп , 11<1 які поклатtено посві ,ТJ,чення правочинів, оформ

лення спадковrrх trpaп та вчинсшrя інших нотарІальних дій, 

що спрямовані на юридJІLШС з<1кріплення цивільних прав та 
- u c 

унеможлшзлюють 1х rюрушення у маиоутньому. 
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Значне місце у цивільному обігу tюсшас реалізація спад

кових прав. Перехід права nласності в ре:з_\'.'tІл·аті сладкування 

набувас належного оформлеп11я н :-.Іс>І..:ах нчннення такої нота

ріальної дії як видача свідоцтва !ІJЮ Іtраво на спадш,1шу. Вчи

нення цієї нотарійльпої JJ,Їi ві ;tбувастм:я в межах лотримання 
загальних та спеціальних прапил, що ВІJ:-І .ttачають зміст окре-

1vЮЇ нотаріальної справи. 

Актуальність дослідження пр;шової характеристики такої 

нотаріальної дії як видача свідоцтва про право па спа]l,ЩИІ·Іу, 

зумовлена тим, що зазначеtш тематика й 110 сьогодні є про

блемною, передусім, йдеться про н 11зку nрактичних питань, 

пов'язаних із наданням приватним нотаріусам повноважень 

щодо вчинення цієї нотаріальної дії. Проблемам порядку вчи

нення nиll,aчi свідоцтва про право rra спадщину приділялася 
увага у роботах В.В. Комарова, В.В . Баранкової, СЯ. Фурси, 

Л.К. Радзієвсько'і, М.Г. Авдюкова, В.В . Яркова тощо. 

Мстою дослідження є наукоnttй аналіз процесуального 

порядку вчинення видачt сшдоцтnа про право на сnадщину, 

визначення адекватності його правового врегулювання з точ

ки зору утворення системи на}ібільш 11овних та ефективних 

правових гарантій прав заінтересоnаних осіб~ учасників цієї 

нотаріально[ дії, що має слугувати підгрунтям для вирішення 

низки спірних питань, які виникають у теорії нотаріальпого 

процесу та нотаріальній практиці, а таІ<ож розробка науково 
обrрунтованих рекомендацій щодо Іщосконалення нотаріаль

ного законодавства. 

Вчинення такої нотаріальної дії як видача свідоцтвапро пра

во на спадщину має на меті створення правовстановлюючого 

документу, що офіційно підтверджує перехід права власності 

на спадкове майно від спадкодавця до спадкоємця, ~ свідо

цтва про право на спадщину. Правове оформлення спадкових 

прав являє собою сукупність лій, при В'-ІИненні яких встанов
лrоється частка кожного спадкоємця у спадковому майні, а він 

сам набуває право розпоряджатися цим майном. 
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Видача сrзідоцтва про право на спадщину вчинюється за 

ініціативою заінтересованих осіб. Вчиненню такої нотаріаль
ної дії передує інша юридично значуща дія - вступ до спад

щини потенційними спадкоємцями. Стаття 1269 Циrзільного 
кодексу України (далі - ЦКУ) передбачає, lЦО спадкоємці. які 

. . 
мають право на спадкування, :'!вертаються до нотарІуса заЧІС-

цем відкриття спадщини з заявою про прийняття спадщини. 

Аналіз чишюго законодавства свідчить, що реалізація зазJ rа

ченого повноваження не становить собою окремої самостіі1ної 
. . . .. . 

нотар1альн01 д11. <:t є вщповщним етапом такОІ нотар1альн01 дн 

як видача свідоцтва про право па спадщину, і здійснюється в 

її межах. Але цей етап не є обов'язковим, оскільки встуn до 
сnадщини відповідно до норм ЦКУ може відбуnатися у двох 

формах: через nодачу заяви нро прийняття спадщини (ст. 1269 
ЦКУ) або внаслідок фактичного вступу в управлішrя чи воло

діння спадковим 'лайном у нипадІ<у, якщо спадкоємеІ\Ь ностій

но проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини 

(ч. З ст. 1268). При цьому законодавством встановлений строк 
для прийняття заінтересованими особами спадщини, а видача 
свідоцтва про право на спадщину строкОІІ·І не обмежена. 

Отримання свідоцтва про право на спадщину с праuом 

спадкоємців, а не їх обов'язком. Щоправда, ст. 1297 ЦКУ пс

редбачас, що сnадкоємеІ(ь, який nрийняв спадщину, у складі 

якої с нерухоме УІаі1по. зобов'язаний звернутися до нотаріуса 
за видаLJею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухо

ме майно. Вважаою, що не отримания свідоцтва про право на 

спадш.ину особою-спадкоємцем не позбавляє її права на спад

щину, а лише не J\<te З.\ЮГИ ре<:urізовуватн своє право власності 

у майбутньом у. 
Свідоцпю про право на спадщину спадкоєwщі мають 

оформлювати не на всі види l\·ІаЙна, яке переходить їм у 13Лас

ність від СІІадт..:о;Lавтщ. Прн ЦІ>Оl\'!У видача свідоцтва є можJги

вою тілью1 у 11НШІ/\К<1Х , коли спадкосмець має змогу доuести 

у межах нотаріаль11ої справи право власносп сnадт<одавця на 
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сшщтшве майно. Отримання cniJtotпtз;) нrю ttpaвo t·ta спаюцину 
с необхідним у rзипадках, коли особі tJcoбxi:ttlO зар<:єструвати 
або викопати вимоги закону ш:оло o.J:t і t(y пр<І13 а власпості на 
\1айнові права, які перейшли до леї у tiOpЯ/lKY сналкуnання: 

- па нерухоме майно (ст. 1297 ЦК У. п.1 сг. 4 Закону Украї

ни ~Про державну реєстрацію речовнх прав на ІІерухоме май
rю та їх об ,vІежень>> від 1.07.2004 N2 1952-IV); 

- автотранспортні засоби (п. 7 Постанови Кабінету Міні
стрів України від 7.09.1998 N2 1388 << Про затвердження по

рядку державної реєстрації (персрсєстра нії), зняття з обліку 
автомобілів , автобусів, а також самохіюtих машин, сконетру
йованих на шасі автомобілів, мотоІоtклін усіх типів , марок і 
моделей, причепів, н<шівнрич еttів, ~ютоколясок, інших при

рівняних до них транспортних засобів та :vюпедів>> ); 
- земельну J(ілянку, що н<щ<tІtа снадкоданцю у володіння 

(ст. 1297 ЦКУ, ст.ст. 125,202 Зсмсль11ого кодексу України); 
- музейні предмети або музе~·ші колекції, що включені у 

склад недержавної частини музейного фонду УІ<раїни (ст. 19 
Закону України <<Про музеї та музейну справу», п. 7, 23 Поло

ження про Музейпий фонд Українн, затnерл.женою Постапо

вою КМУ від 20.07.2000 N2 1147); 
- право па результат інтелектуальио·і діяльності (ст. 427 

ЦКУ, н. 4 Положення про Державrrнй департамент інтелекту
альної власпості затверджено Постановою КМУ від 20.06.2000 
N2 997) 

- право на вклаJ( у банківській (фінансовій) устаноnі (ст. 
1228 ЦКУ, п . 220 Інструкції про норядок вчинення нотаріаль

них дій нотаріусами України, п . 10.15 Постанови Правління 
НБУ від 12.11.2003 N2 492) та іюпе . 

Свідоцтво про право н<t сп<tдщину є правовстановлюючим 

документом, на підставі якого вносяться відповідні зміtш у 

дані щодо реєстрації (обліку) такого м<tт':ша із зазначенням 
:1міни суб'єкта права власності. Саме тому досить рідко нота-

. . 
р1уси видають сшдоцтво про право на спадщи~rу, н<tприклад, 

н<t предмети домашнього вжитку, речі індивідуального корис-
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тування, ювелірні та інші речі із дороrоІ(інних металів. Ві;(

сутність необхідності отримання свідоцтва про право на сlІад
щину зумовлена тим, що розпорядчі дії щодо такого майна 

можуть здійснюu<~.тися вільно всіма с11адкоємцями. 

Відповідно до ст. 66 Закону України <<Про нотаріаТ» місце 
видачі свідоцтu<t про пр<tво на спадщину, як і місuе подання 

заяви про прийняття спадщини визначається за міснем віJ(

криття спадщини. Micн~:vr uідкриття спадщини відповідно до 

правил встановлених у ЦКУ, визнається: 

1. останнє постійне "'rісце проживання спадкодавця, при 
цьому необхідно зазначтпІІ, що таким місцем є те, де особа 
постійно (перева:жно) :-..tешкав, а місцем проживання пепоJ.шо

літніх осіб, які не досяг.rш 14-річного віку, що знаходяться нід 
опікою, місце прож\lваrrня їх батьків, усиновителів, опікунів 
(ч.1 ст.1221 ЦКУ); 

2. якщо місне нроживання спадкодавця непідШvІе, місцс:--·1 

відкриття спадщини є м1сце:знаходження нерухо!\юrо маЇІна 

або основної його частини, ;J за відсутності нерухомого ма~і
на - міснезнаходженш1 основної частини рухо;-,юrо !\І а і~ на 

(ч.2 ст. 1221 ЦКУ); 
З. у випадку смерті спадкодаuця, який не маu в Україні JЮ

стійного місця прожипат-ш та помер за кордоном, місцем ві}(

криття спаюцини rшажасться, місце знаходження спадкового 

майна або застосовуються тюрчи міжнародних договорів 1 rpo 
правову доrюі\юrу; 

4. останнє С\1ісце проживання особи, яка мешкала в Україні, 
але яка померла за кордоном (ст. 29 ЦКУ, л. 187 Інструкції 
про порядок nчинсІІНЯ нотаріальшtх діІЇ нотаріусами Украї

ни, затвердженої Н<lказоч {vlіІrістерства юстиції Україшг ві ;1 

3.03.2004 N2 283/ 8882); 
5. місце пості(ІІ юго прожнпання до лри:юuу або добровіт,

ного вступу до армії чи флоту uійськтюслужбовців (за rзи
клточенням калрового офіцерського складу) України, оскіль

ки місце прохо;tЖСІіНЯ uііісІ,коtюї служби не може бути місце:--.r 

проживаш ІЯ. 
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Отже, вирішення nитання що;~о 1\•ІіСІL}І ні;tкрнття СІІа;(щи

ни Зуl\'ЮВЛЮЄТЬСЯ ВИЗІІаЧеШІЯМ СаМНМИ СП<ІДІ;ОС~І](Я:\fИ IJCBHHX 

юридиLшнх обставин, nередбачених заю)ІІО/tапсгrю:vІ . У літера
турі висвітлюються проблемні аспекти щоло ВІІ31Іачеrшя місця 

відкриття спадщини. Наприклад, Фурса С. Я. вва:жає, що при 

існуванні у спадкодавця прав власності на декілька квартир, 

у яких він по черзі перебував, ч. 2 ст. 1221 ЦКУ застосовува
Тl'ІСЯ не може. У даному випадку можна її застосувати лише 

за аналогією, тобто відкривати спадщину дсщільІю за місцем 
розташування квартири більшої вартості. Треба враховувати 
також, rцо дачні будинки при н;:швності у СІ Іадкодавця квар
тири не можуть вважатися пості{шим :-.·Іісцем проживання, 

оскільки остювне їх призначення- віюючшюк. Звідси Фурса 

С. Я. робить висновок, що в основі визначепня місця відкриття 
спадщини лежить поняття «місне проживаш-rя спадкодавця~. 

а тому навіть в разі палежносл еладкоданцю підприємства 

зпачно більшої вартості ніж житло, спадщина має відкрива

тися саме за критерієм прожиuання спадкодавця [3, с.410]. 
На підтвердження місця ві,~криття спадщини особами, які 

звернулися до нотаріуса, надают&ся відJІовідні документи

докази, наприклад, це може бути свідо!(тво органу реєстрації 
актів цивільного стану про смерть спадкодавця, якщо останнє 

постійне місце проживання і місце його смерті збігаються; до

відка житлово-експлуатаційної організації , правління житло

будівельного кооперативу про його постійне місце прожи
вання; запис у будинковій книзі про постійне проживання 

спадкодавця, а якщо місце проживання померлого невідоме

документ (витяг з Реєстру прав власності та ін.) про місцез

находження нерухомого спадкового майна або його частини 

та ін.( п. 212 Інструкції про порядок вчинення нотаріусами 
України нотаріальних дій). 

Стаття 1270 ЦКУ встановлює строк видачі свідоцтва про 
право на спадщину: шість місяців від дня відкриття сшщщини. 

Таким чином, для того, щоб отримати свідоцтво, необхідно до-
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чекатися спюшу стр01су JІ<l здійснення спадкосмпями д1и, що 

підтверджують прийняття сп<lлщинн. Сплив строку у да но~·І у 

випадку є юридичниNr фактом, що представляє собою одну з 
. . . 

шдстав nидач1 свщоцтва про право на спадщину. 

Цивільне законолавство передбачає можливість подовжен

ня встановленого ниr-1 шестимісячний строку, після спливу 

якого може бути 13І1дано свідоцтво про право на спадщину. 

Така ситуація є наслідком застосування п.2 ст.1270 ЦКУ: якщо 

виникнення у особипрапана спадкування залежить від непри

йняття спадщини або uіл:мови від її прийняття іншими спадко

ємцями, строк для прийшптя нею спа;1щини встановлюється у 

три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спал

щини або відмови в її приііняття; яюцо строк, що залишився, 

мешпий як три місяці, він продоnжується до трьох місяніu. 

Законодавством nередбачено два способн, ян:і шщаюп, 
можливість поновити строк для прийняття спадщи І ІИ n ра:зі 

його пропуску: у безспір Іюму порядку та у випадку спору. 
Поновити строк на прнііняття спадщини n безспірному по

рядку можливо відповідІЮ до ст. 1272 ЦКУ, ч. 2 ст. 67 Закону 
Україин <<Про нотйріат>> та п . 211 Інструкції про порядок вчи

нення нотаріальних ді і! нотаріусами України в межах нота

ріального процесу. Спадкоємець, який пропустив строк для 

прийняття сnадщини, за письмовою згодою вох н-tших сладко

ощів, які щшйr1яли спадщину, подаєзаяву про приіr няття спад

щини до нотаріальної конторн за місцем відкриття спадщини. 

У разі спору суд за позовом снадкоємця, який про11устив 

строк для прийняття спадщипи з поважної при<-Іини, може ни

значити йому до;щтковІtі.-'І строк, достапtій для ІюдаІшя ІІJІМ 

заяви про приііtrяття спа:нцпни. За таких умов, нотаріус зу

пиняє вчюіення нот:-tріаJІІ,ної дії )\О вирішею1я справи судом 

відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України <<Про нотаріат>>. 

Вчинення такої нотаріальної дії як видача св ідоцтва про 

право rra снадuп,tну ІІсрслбачає онн:онання обов'яз ку нотаріу

са щодо встановлення кола юридичних фактів. Встановлеппя 
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J(ИХ фактів, Яl< і формулюваШІЯ ВЇ/lІЮНЇ ,'lШІ :\ ІНІС ІЮВКЇВ у СПе

ціаЛЬПОМУ нотаріальному акті - свідонлн 1rpo ІІраrю на спад
щину, має підбуватися із суворим дотрІІ .\ІаІІ І ІЯМ Зйгальних та 
спеціальних праnил вчинення потаріальтюї діяльності. 

Необхілний фактичний склад буде вшrІачатися по-різному 
залежно від підстав спадкування: за законом чи за заповітом. 

Для видачі свідоцтва про право на спадtІ\ИІrу за законом но

таріусу необхідно встановити настунні юрипичні факти: факт 
смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наяв

ність підетаn для закликання до спадкуnатшя за законом осіб, 
які подали заяву про видачу свідоцтва, а також ветаповлення 

кола спадкоємців, сj)акт прийняття спадщипи:, склад спадко

nого майна, що належало на праві власності сладкодавцю, на 

яке видається свідоцтво про право на спадщину, сплата дер

жаnного мита, сплиrз строку /lЛЯ прrrйняття спадщини всіма 

спадкОЄ;\<ЩЯ.vпr . При видачі свідоцтвсt. про право на сnадщину 

за запопітом перевіряються такі юридичні факти: факт смерті 

сnадкодавця, наявність зат ювіту, я ки і;'І па день видачі соїдоцтва 

не скасований чи не змінений, наявність і чинність спадково

L'О договору, час і місце відкриття спадщини. склад спадкового 

майна, що належало на праві власності спсt.дкодавцю, встанов

лення кола осіб, які мають право на обов'язкову частку у спад
щині, сплата державного мита, сплив встановленого законом 

строку для вступу у право спадкування [5,с.153-154 J. 
Усі юридичні факти, що лідлягаюп, остаповленню, мають 

бути підтверджені відповідними письмовими доказами. По
каз;шня сnітщів є недопустимими [5,c.154l. 

Як вже зазначалося при спадкувапні і за законом, і за за

новітом перевіряється факт прийняття спадщини спадкоєм

цями. Спадкоємець ввсt.жається таю.-Ім, що прийняв спадщину, 

якщо він протягом шести місяців з дня відкриття спадщини 

подав до нотаріуса заяву про л рийняття спадщини або на час 

відкриття спадщини постійно проживав разом зі спадкодав

нем. Яю!l:о подається заява про прийняття спадщини, то її по-

475 



Актуалпиі пробле.ми права: теорія і практика. Ni!17. 2010 

дання має передупат11 ІJчинеJІНЮ пидаl1і сп ідоцтва про 11 раво 

на спадщину, а якщо мас лrісцс фактичний вступ, то цсіі факт 

л1ає перевірятися потаріусом на підставі досліюкення в ідпо-
. . 

ВІДНИХ ПИСЬJ\-ІОВИХ ДОК<lЗІВ. 

Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем 

можуть бути: донїдка житло-експлуатаці йної організації, 
правлінІ--ІЯ )Китлово-будівеJІЬJІоrо кооперат:иnу, відповідпо

го органу мІсцевого саі\юврядувашrя про те, що спадкоємець 

безпосередньо перед смеrпо спадкодавця проживав разом зі 
спадкодавцем; коnія рішення суду, що ІJабрало законної сили, 

про встановлення факту СlЗОt:часного tlрийшптя СІ ІадщиІІІІ ; 

реєстраційний запне у паспорті спадкоємця або в буднІ І КОНііі 

книзі, який свідчить про те, що сІщцкоєІVrе І (Ь постійно ІІ]ЮЖи-
. . . . 

вав разом ЗІ еладколанцем на час ВІДкриття спадщини, та ІНІUІ 

документи, що пі;(твер,lжують факт постіі[ноJ'О nроживання 

разом з1 спадкодавнем. 

Встановлення факту смерті здійснюється нотаріусом 1ra 
. . . . 

пщстат дослщження стдоцтва про смерть, rцо видаєтJ,ся ор-

ганами РАЦСу. 

Бувають випадки, коли зазначепе евідонтво видається на 

підставі рішення суду. У порндку окремого прова;(женшІ суд 

постановляє рішення про встановлення факту Сі\Іерті особи 
або ОГОЛОUlеННЯ ЇЇ ПOii·!Cj)JJOJO у ПеВJІИЙ. ЧаС та За ІІеННИХ обста
ВИН, якщо органи залІlсу актів цивільного етапу відмовили у 

реєстрації події смерті. В обох цих випадках доказом факту 

смерті особи-спадкодатщя буде не судове рішення, а відповід
не свідоцтво, що видається ІІа його підставі органами РАЦСу. 

СвідоцтlЗО про Сі\tерть сладкощшІ (Я дає змогу визначити і 

час відкриття сшцщJШJІ. Відновідпа до ч. 2 ст. 1220 ЦКУ ча
сом відкриття сла;щtІtНJІ с день смерті особи або день, з якого 
вона оголоІJrустьоt ІJО.\rсрлою. Необхідно зазначити, що час 

відкрнття спадІПІ І ШІ ВІІJІІа ' r~істься к::1лендарною датою смерті, 

а не годинами чи хвн.шна:-.н·І. При І\ЬОму днем c:vrepтi особи, що 
оголошена ЛО.\lер.І '1JО, вважається день набрання чиJІtюсті від-
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повідним рішенням суду. Якщо n один іі тоЇІ е<ІМІІЙ деІІь помер

ли обидва із подружжя, хоча б у різний час. то оюш з подружжя 
за іншим не спадкує, а після їх CJ\fepтi внзtrачаєтt,ся коло спад

коємців стосовно майна кoжJJoro з !і ИХ ( ч.З-4 ст.1220 ЦКУ). 

При nилачі свідоцтва про право ТІа СlІадщІТІІУ як за законом , 

так і за заповітом нотаріус псреnі ряє СЮJ<Щ спадкового майна 

(речей), що належало на праві власності сладкодавцю та його 

статус (відсутність відпоnідного правовоt·о обтяження) . Така 

перевірка здійснюється по )3ідношенню /lO будь-якого майна, 
щодо якого видається свідоцтво. Видача свідоцтва про право 

на спадщину щодо майна, яке підлягає реєстрації, провадить

ся потаріусом після поданн.н правовстановлювалитих доку

ментів про належність цього майна сrrадкодавцеві та перевір

ки відсуптості заборони або арешту цього майна, у тому числі 
наявності чи відсутності nодапюuої З<lст<ши та інших застав 

за д<lними відповідних реєстрів (п. 216 Інструкції про порядок 

вчинення нотарі<1льних дій нотаріусами України) . 

Якщо на майно спадкодаrщя накладено арешт судовими 
. . 

чи сшдчими органами, то видача сшдоцтва про право на спад-

щину затримується до зняття такого арешту. У разі наявності 

заборони відчуження нотаріус повідомляє кредитора (відпо

uідний орган державної податкової адміністрації) нро те, що 

спадкоємцям боржника видано свідоцтво про право на спад

щину ( п. 216 Інструкції про nорядок вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України). 

До спадкової справи нотаріусоі\,l приєднуються всі доку

менти, що підтверджують належність спадкового майна спад

кодаnцто. Якщо майно належало померлому на праві загальної 
. .. . . 

сумІсноІ власносл з шшими власниками, на правовстановлю-

ючому документі робиться відмітка про те, що на частку по

мерлого видано свідоцтво про право на спадщину, та оригінал 

цього документу повертається власникам. 

При спадкуванні як за законом, так і за заповітом необхідно 
лраnИJlЬНО визнаlrити коло спадкоємців, які можуть бути за-
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кликані до спадкування. Визначення кола спадкоємців зумов

люється встановленням нотаріусом підстав для спадкувашrя. 

При спадкуванні за заксшам законодавством України визва

чені черги для закликання осіб до спадкування (ст.ст. 1261-
1265 ЦКУ). За заповітом заповідач може призначити своїми 
спадкоємцями олну або кілька фіз 11чних осіб , але нотаріус по

винен перевірити. чи не були позбавлені права па спадкуваи

ня особи, які мають право на обов'язкову частку у снадщині. 
Наразі проблеми встановлення кола осіб, які можуть мати 

право на спадщину, є недостатньо врегульованими нотарІешь

ним процесуальним законодавством , оскільки фактично від

сутній правовий і\-tеханізм вияnлешrя та повідо11шення про від

криття спадщини тих сnадкоємцш, яю не знають про власне 

право на сnадщину або про факт смерті спадкодавця. Нотаріус 
. . ,-

може визнати спаш<ООІНЯJ\ЛJ пише тих заштересованих осю , 

які звернулися до нього, або наяnність яких можна встаJюnи

ти виходячи зі змісту документів , що подаІІі такими особами. 
Поза сферою правового регулювання залишаються nипадки, 

коли особа не знає про своє праnо на спадщину, оскільки за 
чинним законодавством нотаріус не має обов'язку щодо при

тягнення таких осіб ;ю участі у нотаріальному процесі. 

Законодавством перел:бачена можливість зробити виклик 
спадкоємців шляхшv.І розміщення публічного оголошення або 
повідомлеш1я про це в пресі (ч.2 ст.63 Закону Українн <<Про 

нотаріат>>). Але нотаріуси ~~астосовують таку можлив ісп, 

вкрай рідко через відсутність законодавчого врегулюrзан

ня питання розподілу та стягнення витрат, зумовлених цією 

дією. Представляєтьо1, що дан і 13нтрати повтш1-rі бутн ІІокла
дені на заінтересованих осіб-спадкоємців, які звернулися JlO 

нотаріуса. Kpi:-.t того, за чинним законодавством дане потІО

важення представляє собою право нотаріуса, а не обов'язок, і 
вчинюється на ІmасІІиіі суб'єктивний розсуд нотаріуса, а T01vry 

не здійснеІІШІ ііого 11отаріусом не може призвестн до nнзна

ння недііісІІн:--1 RІШ<ІІІогq свідоцтва про праnо на спащцнну. 
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Вважаємо, що було б доцільним лерс1()ачІПJJ о()ов'язковість 

дії нотаріуса щодо публічного повідо:-.ІЛСІІІІЯ про факт від

криття спадщини стосоВІю нсtнюї особІІ-СІІ<l/lКОЛавня. Це 

дозволило б більш правильrю виз11ачатн коло спадкоємців, 

а;tжс, наприклад, особа-сnадкосмсаь . яка но;~ала заяву, не за
жди може знати, що, крім неї, с ще И іІІШі особи . які мають 

право на цю спадщину (наприклад, лілІ під другого шлюбу пе 

заuжди знають про існуnання дітей ni:t першого шлюбу одно
го із nодружжя) або, наnпаки, заявшпс JІ<І:\tагасться приховати 
факт існування інших спалкосмціn. 

У випалку спадкування за ~Jаконом в межах низначепня 

нілетаn для снадкування нотаріус поnшІСІІ встановити факт 

родІінних або інших відносин :-.1іж заіІперссоnалою особою
спадкоємцем та померлим-спадкодаrщем. Відпаnідно до п. 

212 Інструкції про порядок nчинсния rютаrіальних дій нота
ріусами України доказами, які можуть підтвердити наявність 

родютих або інших відносин спадкоємців з і спаю<одавцсм, 

є: свідоцтва органів реєстрації атстів цивільного стану, копії 

актових записів, записи в паспорт<tх про другого з подружжя, 

копії рітень сулу, uю набрали закон11ої cиmt про встановлен

ня факту родинних та інших відносин. 

НедієзщІТна ocoGa вnа:жається утриманнем СІІ<tд1<Од;:шця, 

яюцо nопа пред'явила нотаріусу судове рішення про встанов

лення факту знаходження на утриманні , яке набуло чиннос

ті , про встановлення ф<~кту перебування непрацездатної чи 
неповнолітньої особи па утриманні. Якщо непрацездатнkть 
утримаш(я пов'язана з віком, то nона перевіряється за паспор

том, свідоцтвом про народження; якщо пов'язана зі станом 

здоров'я - за пенсійною юшжкою або медичною довідкою, 

в кданою відповідним органом медико-соціальної експертизи. 

Якщо один або кілька сп<щкоємців за законом позбавлені 
можливості подати документи , що нідтвсрджують наяnність 

. -
пщстав для закликання ІХ до спадкоємства за законом, вони 

МО)t<уть бути за письІVІоnоrо згодо1о ncix інших спа.дr<оємttів, 
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які приіІіняли сnадщину і подали докази родинних, шлюбних 
. . . . . 

ЧИ ІІіШИХ !3ЩІЮСИН Зl СПадкодавцем, JЗКЛЮЧСНl ДО СВІДОЦТВа ПрО 

nраво на спадщину. 

При видачі сnілоцтnа про право на спал:щину за заповітом 

обов'язково пред'являється, кpiNr документа про смерть спад
кодаnця, оригінал нотаріально посвідченого запо.rзіту, а прн 

його втраті - дублікат. Перевірка наявності заповіту, спадко

вого договору, здійснюється за допомогою Спадкового реєстру 

у порядку, передбачено:'Іtу Положенням про Спадковий реєстр, 

що затверджено Наказом Мінюсту віJ~ 17.10.2000 N2 51/ 5. 
Наразі неврегульованою с ситуація , коли заінтересована 

особа не може надати нот<1ріусу, 110 якого вона звернулася :>а 
виl(ачею свідоцтк1 11ро право на спадщину, оригіш.ur заповіту. 

За даними Спадкового реєстру відомості щодо змісту запові

ту встановити неможливо. Крім того, у Спадковому реєстрі не 

міститься також дашrх, за яюІмн :Уюжна ідентифікуnати особу 
спадкодавця. Отже. у нотаріуса. у виnадку коли ним не був 
посвідчений за11овіт. n ідсутні відомості щодо нідетав до за

кликання до спадкування заінтересованих осіб - мо:жливнх 
суб'єктів сшщкування. У такому випадку єдина l\южливість 

встановити певні дані заповідача та наявність підстав до спал

кування полягає в отриманні такої інфоруrації від нотаріуса, 

який посвіт(чив заповіт і зберігає його. 
У нотаріальній пракпщі виникло nитання щодо фор1'11 отри

мання такої інформапії. Більшість нотаріусів вважають, ню ІІа 

запит iнiUOJ'O нотаріуса, який веJ\е снадкову справу, щодо за

значених даних вони nідповідати пе можуть, оскільки такі дії 

мають розгл.я;щтJІСЯ я1с порушсrrня нотаріальної таємнvІІ(і, що 

передбачст1 ст.8 Закону Уl(раЇІІИ <<Про нотаріаті.>. При цьому 

нотаріуси т<1кож поснл<1ютr,ся на ст. 46 ЗУ <<Про нотаріат>>, де 
сказано, що нотаріуса або посадова особа, яка вчиняс нотарі

альні дії, має llpaвo випробовувати відомості та документи, 

необхідні для вч 11 нення нотаріальної дії віл фізичних та юри

дИЧІІИХ осіб, а не від іІІШИХ нотар іусів . 
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що nравильним у ІlЇЇІ СІІТУ '-'LlЇі було 6 ІІСрс

заяв-у, на я-кій нотаріально засві.дчено справжність підпи
су та долучені нотаріально засвідчсні копії документів, що ви
значають правовий статус особи - потенційного спадкоємця, 

нотаріусу, який зберігає заповіт. Ввllжаємо, що для вирішення 

цієї проблеми доцільно внести зміни у ст:1ттю 46 Закону Укра
їни <<Про нотаріат~ щодо н;;щання нотаріусам можливості ви

требувати nідоNюсті та документи як у фізичних та юридичних 

осіб, так і у інших нотаріусіn. Крім того, доцільно передбачити 
наступні додаткові правила посвідчення заповітів: у тексті за

повіту у Спадкоnому реєстрі сл ід з<t:шасшrи дані, що іденти

фікують особу спадкодавця (паспорті дані, ідентифікаційний 

номер), а caмol\•JY спадкодаuцю нотаріус має роз'яснити необ
хідність передачі копії заповіту майбутньому спадкоємцю. 

Встановивши, що видача свідоцтва про право на спадщину 

відноситься до повноважень даного нотеtріуса та немає підстав 

для nідмови у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус відкриває 

спадкову справу на ім'я померлої особи. Усі документи, які не
обхідні для вирішення питання про можливість спадкування, 
зосереджуються у такій спадкоnій справі. У ній же зберігаються 
дані про видачу свідоцтва або про відмову від його отримання. 

Зд і йснення нотаріально'і дії, що розглядається, закінчуєть

ся складенням відповідного нотаріальпого акту-документу 

свідоцтва про право па спадщину, яке офіційно підтверджує 

майнові права спадкоємців . Цей нотаріальний <tкт-документ 

повинен бути оформлений потаріусом у відповідності до ви

мог, що передбачені Наказом Мін'юсту «Про затвердження 
Прйвил ведення нотаріального діловодства~ від 31.12.2008 N2 
2368/ 5. Свідоцтrю про право на спадщину за законом за різ
ними підставами видається за фор~\tами N2 1-8, 10, 12, 14-15, 
свідоцтво про право на спадщину за заповітом видається за 

формами N'l 9, 11, 13, 16. 
У свідоцтві повюші бутн визначені частки спадкоємців. Ви

значаючи у сnідоцтві склал спадкоnого майна, необхідно вка-
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зати ознаки, що ідеrпифікутоп. об'єкт trерухомого чи рухомого 

майна , яке знаходиться на спсціа.JІЬІ!Оr.Jу обліку; при наявrюсті 
вкладу у банку вказується наИменування банку, номер рахун
ку вкладника, сума вкладу. Як вже зазначалося, свідоцтво про 

праuо на спадщину с праnовстановлюючим ;{Окументом , що 

надає можливість спадкоємцю у майбутньому реалізонунати 
своє право власності на майно, яке отримано у спадок. 

За результатами дослідження можна зробити висновки, що 
процесуальний порядок вчпнення видачі свідоцтва про право 

На СПаДЩИНУ ПОТребує ПОll,аЛnШОГО RДОСКОН<VІеННЯ і з BJ-ICCCJrHЯ:\l 
відnовідних змін у закоподаuство. Пра цьому в л1ежах rютарісurь

ної справи щодо видачі свідоцтва про nраво на спадщину вчиню

ються дії щодо вступу у спадщину, nетанавлення кола юридич

них фактів, які с різшrми в з::шежності від підстав спадкування. 

Доволі складним питанням є встановлення кола осіб, які 
мають право на спадкування. У цьому зв'язку вважаємо за 

доцільне внесення відrювіднrrх змін до нотаріального законо

давства щодо закріплення обов'язку нотаріуса здійсшоІЗати 

зазначення обов'язковості публічного повідомлення про фа1<т 
відкриття спадщини стосовІю певної особи-спадкодавця. 

Іншим проблемним аспектом видачі свідоцтва про право 
на спадщину с ІЗідсутність, у деяких випадках, заповіту, що 

спричиняє складність визначення підстав спалкування через 

неможливість ознайо11шення зі змістом цього запові ту. Вважа

ємо, що для вирішенІІя uієї пробле;vlИ доцільно внести зміни у 
нотаріальне закоrюлавспю що;щ rrадання нотаріусам можли

вості витребувати відомості та документи не тільки у фізич
них та юридичшrх осіб , але И у інших нотаріусів. 
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Рассмотрен процессуальнь1 й но рядок nьщачи сnидетель

ст nа о праве на наслсдство н проанализированьr спорние 

моментьr правового регулироІЗаttІІЯ совершения такого нота

риального дсіkтnия как вьщача сnилстельства о праве на на

слсдство. Предложень1 научно обоснованньrе рекомендации 

относительно совершенствоваJІия нотариалиюго законода

тельства n зтой сфере. 
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Cherevatenko І.М. Features of procedural order of granting 
of tl1e certificate of inheritance. - Article. 

The jlldicial order of certification is coпsideгed aboLtt cer
titlcatc of ac]шovvJedgerпcпt to tlle rigl1t on ан інhегіtапсе and 
aпa]ysed tl1e debatablc momcnts of thc lcgal adjнsting of feasance 
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