..

ЯК ПРИЙНЯТИ СПАДЩИНУ
Спадкоємець не може
прийняти лише частину
належної йому спадщини

ПО ФАКТУ

ЗАЯВА
Протягом 6 місяців після смерті
спадкодавця спадкоємець
за місцем відкриття спадщини
звертається до нотаріуса
(державного або приватного)
та особисто пише заяву про
прийняття спадщини

Особа, яка досягла
14 років, має право
подати заяву про
прийняття спадщини
без згоди своїх батьків
або піклувальника

Без написання заяви
спадщину приймає
спадкоємець, який постійно
проживав разом зі спадкодавцем
на час відкриття спадщини,
якщо він не заявив про
відмову від неї

Документи, необхідні для прийняття спадщини
Документ, що посвідчує особу
спадкоємця, та його реєстраційний
номер облікової картки
платника податків

Свідоцтво
про смерть
спадкодавця

Крім того, можуть вимагатись:
Довідка
про останнє
місце проживання
спадкодавця на
момент смерті

Заповіт
(за його
наявності)

Для прийняття спадщини за
законом — документи для
підтвердження родинних
відносин (наприклад,
свідоцтво про народження,
свідоцтво про шлюб)

Інші
документи

СПАДКУВАННЯ
За заповітом

За законом

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПАДЩИНИ
СПАДКОЄМЕЦЬ ПОВИНЕН ЇЇ
ПРИЙНЯТИ
6 МІСЯЦІВ

з дня смерті спадкодавця —
строк для прийняття спадщини

СПОСОБИ ПРИЙНЯТТЯ
СПАДЩИНИ
Заява
про прийняття
спадщини

Фактичне
прийняття
cпадщини
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ЯК ОТРИМАТИ СВІДОЦТВО
ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ?

..

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Здійснюється у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним,
неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями
за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини

ЧЕРГИ СПАДКУВАННЯ
ЧЕРГА

ЧЕРГА

Діти (зокрема, зачаті за життя
спадкодавця та народжені
після його смерті);
чоловік/дружина; батьки

Особи, які проживали
зі спадкодавцем однією
сім’єю не менш як 5 років
до часу відкриття спадщини

ЧЕРГА

ЧЕРГА

Частки у спадщині кожного зі спадкоємців за законом є рівними

Рідні брати/сестри;
бабусі та дідусі

Інші родичі спадкодавця
до шостого ступеня
споріднення включно
та утриманці спадкодавця,
які не були членами його сім’ї

ЧЕРГА Рідні дядько/тітка

Кожна наступна черга спадкоємців за законом
одержує право на спадкування у разі
відсутності спадкоємців попередньої черги,
усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини або
відмови від її прийняття

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
За наявності заповіту спадкоємцями
є особи, визначені у ньому

Незалежно від змісту заповіту, право на обов’язкову частку* мають:
Малолітні особи
(до 14 років)

Неповнолітні особи
(від 14 до 18 років)

Повнолітні
непрацездатні
діти спадкодавця

*у розмірі половини частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом

Непрацездатна
вдова (вдівець)

Непрацездатні
батьки

