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Чернiгiвськiй мiськiй

Нiжинськiй мiськiй радi
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Об' еднаним територiальним
громадам Чернiгiвськоl
областi (за списком)

,Що вiдома

Вiдповiдно до дорrIеншI MiHicTepcTBa юстицii Украiни, Головне
територiальне управлiння юстицii в Чернiгiвськiй областi направляе до вiдома
Та врахування в роботi лист-роз'яснення MiHicTepcTBa юстицiI УкраiЪи
J\b 9053/8.З.ll32-L8 вiд 13.08.2018 щодо порядку отримання iнформацii зi
Спадкового ресстру органами мiсцевого самоврядування для визнаннrI
спадщини вiдумерлою.

,.Щодаток: на 1 арк. в 1 прим.
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Начальникам Головних територiальних
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,Що MiHicTepcTBa юстицii надходять зверЕеннrI 
*ffaHiB 

мiсцевого
самоврядуваIIн;I щодо порядку одержання iнформацii зi Спадкового реестру про
заведеЕу спадкову справу та видане свiдоцтво про право на спqдщину для
подачi змви про визIrаЕня спадщини вiдумерлою.

З метою встановленII;I однаковоi практики застосуваншI законодавства
украrни у сферi цивiльних вiдносин щодо спадкування по;iдомJuIемо таке.

Частиною першою cTaTTi 1277 Щивiльного кодексу УкраIни встанOвлеЕо,
що особи, якi м€шоть право або зобовlязанi подавати зЕUIву про визнаншI
спадщини вiдумерлою, маюmь право на оdёрсrання iнформацii зi Спаdковоео
реесmру про заведену спадкову справу та видаЕе свiдоцтво про право на
спqдщину.

Вiдповiдно до пункту 3.3 роздiлу III ПоложеннJI про Спадковий реестр,затвердженого нак*}ом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни о7.07.20[1 м iвtоuЗ,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 11.07.2011 за Ль 8з1/19569,
реестраТор зi СпадкоВого реесТру на писъмовИй запиТ видае будь-якiЙ особi уразi пред'явлёнrш Еею свiдоцтва про смерть або iнtцоео 

-dокуменrпа, 
lц'о

пidmверdсюуе факm смерrпi заповidача, спаОкоОавця, - витяги зi Спqдкового
реестру про HMBHicTb (вiдсугнiсть) посвiдченого заповiry i спадкового
договору, 3аведеноi сп4дковоi справи та виданого свiдоцтва про право на
спадщиIту.

водночас особи, якi маютъ право або зобов'язанi подавати заяву про
визнанн,I опадпини вiдумерлою, маюmь право на безоплаmне оdерасаiня
iнформацit 3 ,,Щерэtсавноzо реесmру акmiв цuвiльноzо сmану еромаdян
(dаЛi.- !'У*Р) ПР_О dePacaBty реесmрацiю смерmi еромаdян (частинч uo."*u
9"чi 1] Закону УкраiЪи <Про державну реестрацiю aKTiB циЬiпъного стану)
(далi - Закон)).

Вiддiлами реестрацii aKTiB цивiльного стаЕу здiйснюеться видача довiдок,що скJIадаються у формi 
""rЩlP,::.?_ 
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MiHicTpiB УкраТни кПро затвердження Порядку ведення .Щержавного реестру
aKTiB цивiлъного стану громадян>> вiд 22.08,2007 Nэ 1064).

ВИтяг з Реестру - документ, що видаеться фiзичнiй чи юридичнiй особi
реестраТором або посадовiй особi органу державноi влади, HoTapiycy шляхом
безпосереднъого доступу до Реестру У випадкЕlх, передбачених законом, за
затвердженими MiHicTepcTBoM юстицii Украiни формами (абзац шостий
ГryНКТУ 2 ПОрядку веденшI ,Щержавного реестру aKTiB цивiльного стану
ЦРОМаДян, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 22.08 .2007 Ns 1064 (даrli - Порядок)).

ЗГiДНО З ПУНктом 20 Порялку витяг з Реестру видаеться на бiлому аркушi
паперу формаry А4 (210 х 297 мiлiметрiв) без використання спецiа.гlьного
бланка, засвiдчуетъся пiдписом посадовоi особи та скрiпrпоеться печаткою
вiдповiдного вiддiJry державноi реестрацii akTiB цивiлъного стану. У випадку,
передбаченому гryнктом 19-1 цього Порядку (шляхом безпосереднього доступу
ДО РееСТРУ), витяг з Реестру видаеться без засвiдченнrl пiдписом та сщрiпленIuI
печаткою.

На беЗОПЛатне отримання витяry з Реестру маютъ право, зощрема, органи
мiсцевоГо самовРддуваннЯ (пос4довi особи), якщо з€шит зроблено у зв'яiку iз
здiйсненням ними повноважень, визначених актами законодавства (абзаци
перший, другий пункту 1б Порядку).

На письмовi запити, зокрема, орzанiв мiсцевоzо саr,rrовряdування (tx
ПОСаdОВtМ Осiб) видаються (отриr"гуlоться) повнi витяги, перелiк яких
ВСТЕtНОВЛеНИЙ пУнктом 3.4 Iнструкцii з ведення .Щержавного реестру aKTiB
цивiльногО станУ |ромадян, затвердженоi нака:}ом MiHicTepcTBa юстицii
УКРаiНИ вiд 24.07.2008 Nq |269/5, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ
УКРаiНИ 25.07.2008 за N! 69|/15382), зоIФема повний витяг з .Щержавного
РееСТРУ aKTiB цивiльного стану громадян щодо актового запису про смерть
(додаток 16 до цiеi IHcTpyKuir).

У ПОВЕОМУ витязi з Реестру щодо актового запису з€вначаються Bci
ВiДОмостi про певний вид актового запису, якi мiстяться в PeecTpi на момент
фОРМУВання витяц, з перелiком у хронологiчному порядlсу Bcix унесених змiн
та iншоi iнформацiт, а також вiдомостi про Bci виданi свiдоцтва.

ВРаСОвУючи викпадене, витяг з Реестру про державну реестрацiю cMepTi -
це доцrмепт, що видаетьсд зiццiлами державноi реестрацii aKTiB цивiльного
станУ на пiдтверЛженнЯ зареестрОваногО вiдповiдного фu*rу, i може бути
пред'явлений дJш отримання iнформацii зi Спадкового реестру вiдповiдно до
законодавства.

ПРОШУ ДОВести цю iнформацiю до вiдома HoTapiyciB та органiв мiсцевого
самоврядуванюI дJIя використання в

Перший заступrrик MiHicTpa

КочсргiнаК. А. 48641-62

Наталiя БЕРншькА


