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Прийняття спадщини дитиною
Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність
якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не було подано заяву про
відмову від прийняття спадщини (ч. 4 ст. 1268 ЦКУ).
Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають
її батьки (усиновлювачі), опікун. Що ж стосується осіб, які досягли 14 років то вони мають
право подати заяву про прийняття спадщини самостійно та без згоди своїх батьків або
піклувальника (ч.3-4 ст. 1269 ЦКУ).
Якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи,
цивільна дієздатність яких обмежена, про видачу свідоцтва виконавцю заповіту нотаріус
повідомляє відповідні органи опіки та піклування.
Право малолітніх дітей на обов'язкову частку в спадщині
Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця мають право,
незалежно від змісту заповіту на обов’язкову частку (половина частки, яка належала б
кожному з них у разі спадкування за законом).
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими
на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені
живими після відкриття спадщини, тобто діти.
Перелік документів, які необхідно мати при собі для отримання свідоцтва про право
на спадщину
Звертаючись до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину
необхідно підготувати наступний перелік документів:
• свідоцтво про смерть спадкодавця;
• документи, подані на підтвердження факту місця відкриття спадщини (довідка
житлово-експлуатаційної організації, довідка правління житлово-будівельного
кооперативу про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця; запис у
будинковій книзі про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця, довідка
адресного бюро, довідка райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на
військову службу проживав за відповідною адресою);
• свідоцтво про народження дитини та її паспорт (за наявності), довідка про
присвоєння індивідуального номеру платника податків дитини;
• документи, за якими встановлюється черга спадкування дитини за законом із
(свідоцтва, рішення суду, тощо), або заповіт на ім’я дитини;
• правовстановлюючі документи на спадкове майно;
• звіт (акт) про оцінку майна, здійснену уповноваженим суб’єктом оцінювання крім
спадкоємців першої та другої черги спадкування;
• заява про видачу свідоцтва про право на спадщину, подана та підписана батьками
(батьком, матір’ю, якщо помер інший з батьків), що діють від імені та в інтересах

малолітньої дитини, або заява про видачу свідоцтва про право на спадщину, подана
та підписана неповнолітньою дитиною яка досягла 14 років.
У разі, якщо дитина є спадкоємцем після померлих батька та матері, дитина
може отримати свідоцтво про право на спадщину у наступних випадках:
1. після набуття повного обсягу цивільної дієздатності (18 років – повнолітня особа та
у випадках, передбачених законом)
2. після призначення опікуна (піклувальника) відповідно опікуном (дитиною за згодою
піклувальника).
Див. додатково:
• Див. додатково Прийняття спадщини. Визначення додаткового строку для подання
заяви про прийняття спадщини
• Див. додатково Відмова від прийняття спадщини
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056,
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий центр або бюро правової допомоги можна на
мапі або у переліку центрів.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

