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Щодо порядку спадкування
в умовах воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 були 
внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 
«Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та встановлено, що на час 
дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного 
стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб 
в Україні введено воєнний стан, строк дії якого продовжено Указом Президента 
України від 14.03.2022 № 133 з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року 
строком на 30 діб.

Також наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2022 № 1118/5 
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері 
нотаріату», що набрав чинності 19.03.2022, внесені зміни, зокрема, до Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом 
Міністерство юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Так, серед іншого, передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного 
стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким 
нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини.

Спадкова справа підлягає обов’язковій реєстрації у книзі обліку і 
реєстрації спадкових справ, Алфавітній книзі обліку спадкових справ та у 
Спадковому реєстрі.

В умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до 
Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього 
реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового 
договору, заповіту протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого 
доступу.

Якщо за результатами перевірки відомостей Спадкового реєстру 
встановлено наявність раніше заведеної спадкової справи, заведена без 
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використання Спадкового реєстру спадкова справа передається до нотаріуса, 
яким раніше заведено спадкову справу, в порядку, передбаченому підпунктом 
2.7 цього пункту. 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 її реєстрації у 
Спадковому реєстрі.

Крім того звертаємо увагу на зміни, які стосуються посвідчення заповітів 
та довіреностей в умовах воєнного та надзвичайного стану за відсутності 
доступу до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей.

Так, в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу 
до цих реєстрів як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та 
його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії  
здійснюється без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них 
відповідних відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого 
доступу.

Відповідні зміни також були внесені до Положення про Спадковий 
реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011       
№ 1810/5, та до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5.

Прошу довести до відома державних нотаріальних контор, державних 
нотаріальних архівів та приватних нотаріусів зазначену інформацію.
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