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воєнного стану

Також в умовах дії воєнного стану:
 за відсутності доступу до Спадкового 

реєстру нотаріус заводить спадкову справу 
без використання цього реєстру та переві-
ряє наявність заведеної спадкової справи, 
спадкового договору, заповіту протягом 
п’яти робочих днів з дня поновлення такого 
доступу;

 спадкова справа реєструється у Спадково-
му реєстрі лише після перевірки відомо-
стей реєстру на наявність раніше заведе-
ної спадкової справи;

 якщо за результатами перевірки відомо-
стей Спадкового реєстру встановлено 
наявність раніше заведеної спадкової 
справи, заведена без використання Спад-
кового реєстру спадкова справа переда-
ється до нотаріуса, яким раніше заведено 
спадкову справу. Якщо наявність такої 
справи не встановлено, здійснюється 
реєстрація спадкової справи в Спадковому 
реєстрі;

 забороняється видача свідоцтва про право 
на спадщину у спадковій справі, заведеній 
без використання Спадкового реєстру, до 
його реєстрації у Спадковому реєстрі;

 в умовах воєнного або надзвичайного 
стану за відсутності доступу до Спадкового 
реєстру реєстрація відомостей про запові-
ти, зміни до них, скасування заповітів, 
заведені спадкові справи, спадкові догово-
ри, зміни до них, розірвання спадкових 
договорів, видані свідоцтва про право на 
спадщину та їх дублікати проводиться 
протягом п’яти робочих днів з дня віднов-
лення такого доступу.

Державні та приватні нотаріуси України в 
умовах воєнного стану продовжують працюва-
ти та вчиняти невідкладні нотаріальні дії (заво-
дити спадкові справи, посвідчувати довірено-
сті, заповіти, засвідчувати справжність підпису 
на заяві про надання дозволу на виїзд дитини 
за кордон тощо), крім міст/районів, де такої 
можливості немає у зв’язку з веденням актив-
них бойових дій.

Де знайти нотаріуса,
який працює
в умовах воєнного стану

Реєстр нотаріусів, які 
працюють під час війни.
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Дізнайтеся детальніше про надання 
безоплатної правової допомоги



Спадкування — це перехід прав та обов’язків 
спадкодавця до його спадкоємців. Сукупність 
цих прав та обов’язків і є спадщиною.

Право на спадкування виникає у день відкриття 
спадщини, що є днем смерті особи або днем, з 
якого вона оголошується померлою.

19 березня 2022 року набрав чинності наказ 
Міністерства юстиції України від 11 березня 
2022 року № 1118/5 «Про затвердження 
Змін до деяких нормативно-правових актів 
у сфері нотаріату», яким зокрема внесено 
зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України, затвердженого наказом 
Міністерство юстиції України від 22 лютого 
2012 року № 296/5. Так, в умовах воєнного 
або надзвичайного стану спадкова справа 
заводиться за зверненням заявника 
будь-яким нотаріусом України, незалежно від 
місця відкриття спадщини (останнє місце 
проживання спадкодавця, а якщо місце 
проживання спадкодавця невідоме, місцем 
відкриття спадщини є місцезнаходження 
нерухомого майна або основної його частини, 
а за відсутності нерухомого майна — 
місцезнаходження основної частини рухомого 
майна).

Тобто, якщо спадщина відкрилася в місці, до 
якого складно або неможливо дістатися, для 
прийняття спадщини спадкоємець може звер-
нутися до нотаріуса за місцем свого прожи-
вання чи перебування.

Через запровадження воєнного стану в 
Україні змінився порядок спадкування.

Що таке спадщина
та коли виникає право
на її оформлення

За загальним правилом для прийняття 
спадщини чи відмови від неї встановлюється 
строк у шість місяців, який починається з 
часу відкриття спадщини.

У зв’язку з введенням в Україні 24 лютого 2022 
року воєнного стану, постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2022 року
№ 164 «Деякі питання нотаріату в умовах 
воєнного стану» (зі змінами) призупинено 
перебіг строку прийняття спадщини на час 
його дії. Якщо спадщина відкрилась до початку 
запровадження воєнного стану і строк для 
прийняття спадщини не закінчився на момент 
запровадження воєнного стану, то строк для 
прийняття спадщини зупиняється і буде 
продовжений після припинення воєнного 
стану.

Отже, якщо спадщина відкрилася до 24 лютого 
2022 року і шестимісячний строк не сплив у 
цей день, спадкоємець може звернутися до 
нотаріуса із заявою про прийняття спадщини 
протягом періоду, на який в державі введено 
воєнний стан, а також після його відміни, 
протягом строку, що залишався станом на 24 
лютого 2022 року із встановлених шести 
місяців.

Який строк встановлюється
для прийняття спадщини

особливості
оформлення спадщини
встановлені на період дії
воєнного стану

Важливо! Спадкодавцем може бути 
лише фізична особа (громадянин Укра-
їни, іноземний громадянин або особа 
без громадянства). Спадкоємцями 
можуть бути як фізичні, так і юридичні 
особи, а також держава та інші суб’єк-
ти публічного права.

     Увага! Законодавство може змінитися. 
Перевіряйте актуальність консультації 
на сайті системи БПД за QR-кодом.


