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Безоплатна юридична консультація 
 
Ваше питання: 
Мама проживала в законому шлюбі, чоловік помер. Після нього залишилися 
земельний та майновий паї, будинок. Спадщину мама не прийняла. Померла 
мама. На сьогоднішній день відкрита спадкова справа за законом (після 
смерті мами). Що мені робити далі,якщо у мене не має жодного дукумента, 
ні свідоцтва на паї,ні на будинок?  
 

Відповідь містить орієнтовний алгоритм вчинення дій, з урахуванням 
інформації, викладеній у Вашому запиті. При цьому, визначення 
оптимального шляху вирішення порушеного питання має здійснюватися з 
урахуванням усіх обставин та з вивченням відповідних підтверджуючих 
документів.   

Відповідно до ст. 1276 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) якщо 
спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і 
не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, 
крім права на прийняття обов'язкової частки у спадщині, переходить до його 
спадкоємців (спадкова трансмісія). Право на прийняття спадщини у цьому 
випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що 
залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він 
подовжується до трьох місяців. 

Таким чином відповідно до положення наведеної статті Ви маєте 
право успадкувати спадщину матері, а також спадщину, що вона не 
встигла прийняти після смерті чоловіка. 

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 
протягом 6 місяців він не заявив про відмову від неї (ч. 3 ст. 1268 ЦК). 
Вказане може бути підтверджено, зокрема  даними про реєстрацію, довідкою 
з ЖЕКу, а також іншими документами. 

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття 
спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву 
про прийняття спадщини (ч.1 ст. 1269 ЦК).  

Враховуючи викладене, першим кроком у вирішенні порушеного 
питання має бути вчинення дії, направленої на прийняття спадщини – 
подача до нотаріуса заяви про прийняття спадщини. Якщо Ви 
проживали разом зі спадкодавцем, прийняти спадщини відбудеться 
автоматично зі спливом 6 місячного строку. 

Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про 
право на спадщину (ч. 1 ст. 1296 ЦК). Спадкоємець, який прийняв спадщину, 
у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за 
видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (ч. 1 
ст. 1297 ЦК). 



 
 
Свідоцтво про право на спадщину видається за місцем відкриття 

спадщини (місце останнього проживання спадкодавця). 
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після 

закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1298 ЦК). 
Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом 

перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність 
підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про 
видачу свідоцтва, та склад спадкового майна (ст. 68 Закону України “Про 
нотаріат”). 

Відповідно до п. 4.15 глави 10 Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України (затверджена наказом Мін’юстом від 22.02.2012 № 
296/5) видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає 
реєстрації (зокрема, будівлі, земельні ділянки), проводиться нотаріусом після 
подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна 
спадкодавцеві. 

За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право 
на спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення 
зазначеного питання в судовому порядку (п. 4.19 Порядку-296/5). 

Отже, далі Вам необхідно буде звернутися до нотаріуса за місцем 
відкриття спадщини для отримання свідоцтва про право на спадщину. В 
ході цього має бути визначено на яке майно необхідне 
правовстановлюючі документи, та порядок підтвердження факту 
належності майна спадкодавцеві за їх відсутності. 

При цьому, має бути враховано час виникнення прав спадкодавця, 
зокрема на нерухоме майно, з метою визначення переліку документів 
необхідних для підтвердження виникнення права власності спадкодавця з 
урахуванням діючого на той час законодавства. 

Право власності спадкоємця на спадкове майно підлягає захисту в 
судовому порядку шляхом його визнання у разі, якщо таке право 
оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним 
документа, який засвідчує його право власності (ст. 392 ЦК). 

Враховуючи вказане, законодавство України передбачає 
можливість звернення до суду у разі відсутності документів, що 
засвідчують право власності, з метою встановлення факту належності 
майна особі. 
 
З найкращими побажаннями, 
Алекс Лекс 
P.S.: У разі якщо у Вас виникнуть питання правового характеру – ми будемо 
раді надати фахову юридичну допомогу: http://jurist-blog.com.ua/poslugi 
 

 
 
 


