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Проект сівозміни розробляється за заявницьким принципом шляхом укладення до-
говору на виконання робіт між замовником (землевласником або землекористува-
чем) та розробником (землевпорядною організацією). Законодавчо не встановлено 

прямого обов’язку розробляти проект сівозміни у певний проміжок часу або певною особою 
(орендарем тощо). Такий проект не погоджується жодними органами, тільки затверджується 
замовником (підписується).

У цій судовій справі орендодавець бажав знайти зачіпку для дострокового розірвання право-
відносин, але не мав достатніх доказів. Вкотре наполягаємо на детальному вивченні укладених 
договорів оренди землі, адже, хоча в згаданому вище договорі на орендаря не покладено 
обов’язок розробляти проект сівозміни, цілком імовірно, що такий обов’язок буде покладений 
на нього в іншому договорі оренди. 

ВИСНОВКИ

Ольга БІЛЬЧЕНКО, юрист

ПОНОВЛЕННЯ СТРОКУ 
ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ 
ПІСЛЯ СМЕРТІ ГОЛОВИ ФГ

Для кого ця стаття: для спадкоємців, які пропустили встановлений законом 
строк для прийняття спадщини після смерті фізособи – голови фермерського 
господарства (далі – ФГ) або директора іншого сільгосппідприємства (мав част-
ку в статутному (складеному) капіталі).

Із цієї статті ви дізнаєтеся: якими є наслідки пропуску строку прийняття 
спадщини, як поновити цей строк та підготувати позовну заяву до суду.

За цією темою див. також «БАЛАНС-АГРО», 2017, № 20, с. 29.

Іноді трапляється, що спадкоємець не встигає 
у належний строк звернутися до нотаріуса, щоб 
прийняти спадщину. Тоді треба знати, як понови-
ти такий строк. У консультації розглянемо проце-
дуру поновлення строку для прийняття спадщини 
та поважні причини його пропуску.

Основне про прийняття спадщини

Щоб обрати найбільш дієвий шлях оформлення 
спадщини, варто попередньо проконсультуватися 
з адвокатом. Для визначення кращого алгоритму 
дій потрібно ознайомитись із конкретною ситуа-
цією.

Основні аспекти спадкування викладено в Кни-
зі шостій «Спадкове право» Цивільного кодексу 
(далі – ЦК).

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи 
або оголошення її померлою (ст. 1220 ЦК). Спад-
коємець має право її прийняти або відмовитись. 
Для прийняття спадщини слід звернутися до но-
таріуса із заявою (ст. 1268, 1269 ЦК).

До ск ладу спадщини входять  усі права та 
обов’язки, що належали спадкодавцеві на мо-
мент відкриття спадщини (його смерті) та не при-
пинилися внаслідок смерті. Тобто спадкоємець 
приймає спадщину спадкодавця цілком, як його 
статки, так і борги. Тому часто спадкоємці спочат-
ку з’ясовують, що саме входить до спадкової маси 
померлого, а потім вирішують, приймати її чи ні.

Загалом прийняття спадщини можна визначити 
як волевиявлення спадкоємця, що засвідчує його 
згоду вступити у спадкові права.
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Для прийняття спадщини надається шість місяців 
із моменту відкриття спадщини, тобто дня смерті 
особи (ст. 1270 ЦК). Піврічний строк дає можли-
вість спадкоємцю скористатися своїм правом на 
отримання спадщини або відмову від неї. 

Майте на увазі! Спадкоємці, які на час від-
криття спадщини постійно проживали разом 
із спадкодавцем, уважаються такими, що ав-
томатично прийняли спадщину, якщо не за-
явили протилежного (відмови) (ст. 1268, 1269 
ЦК). Утім, аби не виникло спірних ситуацій, 
їм варто звернутися до нотаріуса так само, як 
і іншим спадкоємцям.

Крім того, спадкоємець має право передумати 
і відкликати подану заяву про прийняття спад-
щини у такий самий шестимісячний строк. Але 
пам’ятайте, що цей строк не продовжується, якщо 
подано заяву, він є загальним для усіх звернень 
спадкоємців щодо спадщини (прийняття або від-
мови).

Факт спільного проживання із померлим установ-
люється, зокрема, судом. Особа має звернутися 
до суду із заявою про встановлення факту по-
стійного проживання зі спадкодавцем на час від-
криття спадщини, а не про встановлення факту 
прийняття спадщини (ч. 23 постанови Пленуму 
ВСУ від 30.05.08 р. № 7 «Про судову практику 
у справах про спадкування», далі – Постанова 
№ 7).

Чи зобов’язані спадкоємці за свій кошт 
повністю повертати борги померлого?

Ні, такого обов’язку не встановлено. Загалом 
спадкоємці повинні задовольнити вимоги креди-
торів померлого, однак тільки в межах вартості 
успадкованого майна (ст. 1282 ЦК). Тож вимагати 
від спадкоємців сплати боргів померлого можуть, 
але погашати їх будуть у розмірі, еквівалентному 
частині отриманого в порядку спадкування май-
на. Не більше і не менше.

Отже, кожен із спадкоємців задовольняє ви-
моги кредитора особисто, у розмірі, що від-
повідає його частці спадщини.

Наслідки пропуску строку

Якщо спадкоємець не встиг протягом шести міся-
ців прийняти спадщину, то він втрачає право на її 
прийняття. Виняток: особа проживала спільно зі 
спадкодавцем або має рішення суду про встанов-
лення факту спільного проживання.

Отже, особа-спадкоємець, яка пропустила вка-
заний строк, має два варіанти подальших дій 
(ст. 1272 ЦК):

варіант 1  • – отримати письмову згоду інших 
спадкоємців, які прийняли спадщину, на подан-
ня нотаріусу або уповноваженій особі органу 
місцевої ради (у сільських населених пунктах) 
заяви про прийняття спадщини після встанов-
леного строку. Письмова згода викладається 
у довільному вигляді;

варіант 2  • – звернутися до суду із позовом про 
поновлення строку для прийняття спадщини, 
призначення додаткового строку.

Розглянемо докладніше другий варіант.

Поновлення строку через суд

Особа готує позовну заяву до суду самостійно 
або звертається до юриста, адвоката. Відповіда-
чем у цій справі вказують інших спадкоємців, 
а якщо їх немає – селищну, сільську, місцеву раду 
за місцем смерті спадкодавця. 

Такі справи підсудні місцевим загальним су-
дам (районні, міськрайонні, міські, районні 
у місті суди) за місцем знаходження майна або 
основної його частини, якщо такі позови ви-
никають щодо нерухомого майна (лист ВССУ 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
10.07.12 р. № 6-47/0/9-12).

Наприклад, фізособа померла у Харкові, осно-
вна частина нерухомого майна розташована 
у Жовтневому районі цього міста. Усі спадкоємці 
відмовились від прийняття спадщини, а один 
пропустив строк звернення. Тоді він подає позов 
до Жовтневого районного суду м. Харкова, у яко-
му відповідачем указує Харківську міську раду.

При цьому суд вирішує питання надання додат-
кового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини, а не питання визнання за особою пра-
ва на спадщину.
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Важливо! Спадкоємцю надається один шанс 
на поновлення строку прийняття спадщини 
через суд. Повторного визначення додатко-
вого строку для однієї і тієї ж особи законо-
давством не передбачено.

Поважні причини пропуску строку

Слід зауважити, що для встановлення додат-
кового строку прийняття спадщини позивачеві 
необхідно довести поважність причин його 
пропуску (ч. 24 Постанови № 7).

Поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, 
непереборними, істотними труднощами для спад-
коємця на вчинення дій із прийняття спадщини.

Суди визначають такі поважні причини, як три-
вала хвороба, перебування тривалий час за 
межами України, відбування покарання у міс-
цях позбавлення волі, перебування на строковій 
службі тощо. Зрозуміло, що ці причини слід під-
твердити письмовими документами відповідних 
органів.

Зверніть увагу! У разі спадкування частки 
учасника підприємницького товариства, 
у тому числі ФГ, спадкується саме право на 
частку в статутному (складеному) капіталі, 
а не право на участь (ч. 9 Постанови № 7). 
Тож спадкоємці фізособи – голови ФГ, який 
мав частку в складеному капіталі, успадку-
ють таку частку згідно із заповітом або за-
коном.

Окрім поважних причин суд також роз’яснює при-
чини, які не можуть бути визнані поважними, 
зокрема (п. 2 листа ВССУ з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 16.05.13 р. № 24-753/0/
4-13):

юридична необізнаність позивача стосовно  •
строку та порядку прийняття спадщини;

необізнаність особи про наявність спадкового  •
майна;

непрацездатність; •

похилий вік; •

несприятливі погодні умови; •

незнання про існування заповіту; •

відсутність коштів для проїзду до місця від- •
криття спадщини;

установлення судом факту, що має юридичне  •

значення для прийняття спадщини (установ-
лення факту проживання однією сім’єю тощо), 
невизначеність між спадкоємцями щодо того, 
хто буде приймати спадщину.

Важливо! Проживання із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини не означає, що спад-
коємець не повинен звернутися до нотаріуса. 
Він так само має подати заяву та довести до-
кументами або рішенням суду факт прожи-
вання разом із спадкодавцем до його смерті. 
Пропущення строку прийняття спадщини 
у такому разі не визнається судами як по-
важна причина.

Судова практика із цього питання дещо різниться, 
тому однозначно сказати, коли вдасться понови-
ти строк, а коли справа буде програшною, май-
же нереально. Точніше зможе підказати адвокат 
із спадкового права після вивчення матеріалів 
справи та з’ясування конкретних причин пропуску 
строку.

Поради щодо підготовки позову

Під час підготовки позову варто врахувати:

ст. 175 Цивільного процесуального кодексу, яка  •
визначає вимоги до наповнення та вигляду по-
зовної заяви;

наявність у нотаріуса спадкової справи; •

отримання на адресу позивача (спадкоємця)  •
від нотаріуса постанови про відмову в учиненні 
нотаріальних дій або видаванні свідоцтва про 
права власності на спадкове майно через про-
пуск строку. Тобто перед зверненням до суду 
позивач має зібрати офіційні дані про те, що 
він проґавив строк звернення для прийняття 
спадщини, та долучити їх до заяви. Інакше суд 
поверне позовну заяву;

докази поважності обставин, через які пропу- •
щено строк прийняття спадщини.

За результатами розгляду справи суд приймає 
рішення про задоволення позову чи про відмову 
в його задоволенні повністю або частково щодо 
кожної із заявлених вимог. Загалом після пози-
тивного вирішення справи позивачу необхідно 
отримати в канцелярії суду рішення, яке на-
брало законної сили, та передати його нота-
ріусу, у якого заведено спадкову справу. Отже, 
строк поновлено, і тепер нотаріус не відмовить 
в оформленні вашої частини спадщини, а ви-
дасть свідоцтво про право на спадщину.
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Спадкоємцю надається шість місяців із часу відкриття спадщини, тобто дня смер-
ті особи, для подання заяви про прийняття спадщини. Прийняття спадщини – це 
волевиявлення спадкоємця, що засвідчує його згоду вступити у спадкові права. 

У спадок отримуються права та обов’язки померлого. Спадкоємці повинні задовольнити вимоги 
кредиторів померлого, однак тільки в межах вартості успадкованого майна, тому немає чого 
хвилюватися.

Якщо спадкоємець не встиг протягом шести місяців прийняти спадщину, то він втрачає право на 
її прийняття. Але тоді він може або отримати письмову згоду інших спадкоємців, що прийняли 
спадщину, на подання нотаріусу заяви про прийняття спадщини після встановленого строку, 
або звернутися до суду із позовом про поновлення такого строку. Аби отримати позитивне рі-
шення суду, позивачу слід довести поважність причин пропуску строку. Поважними є причини, 
пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення 
дій із прийняття спадщини.

ВИСНОВКИ

Вікторія СТАНКЕВИЧ, редактор напряму 
«Бухгалтерський облік та оподаткування»

ЯК ПОДІЛЯТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 
НА ПОСТІЙНІ ТА ЗМІННІ?

П(С)БО 16 «Витрати» вимагає поділу загальновиробничих витрат (далі – ЗВВ) 
на постійні та змінні. Які ЗВВ в сільському господарстві є постійними, а які – 
змінними? 

Насамперед нагадаємо, що ЗВВ – це непрямі 
витрати, пов’язані з організацією виробництва 
та управління цехами, бригадами, відділеннями 
та іншими структурними підрозділами підпри-
ємства. Це витрати на виробництво кількох видів 
продукції, а тому вони мають бути враховані під 
час обчислення собівартості кожного виду про-
дукції.

Основним нормативним документом, що регла-
ментує порядок обліку та розподілу ЗВВ на сіль-
ськогосподарських підприємствах, крім П(С)БО 16, 
є Методичні рекомендації з планування, обліку 
і калькулювання собівартості продукції (робіт, по-
слуг) сільськогосподарських підприємств, затвер-
джені наказом Мінагрополітики від 18.05.01 р. 
№ 132 (далі – Методрекомендації № 132). Про-
аналізуємо зміст цих документів з погляду на-
шого питання. 

Згідно з п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» ЗВВ за харак-
тером включення до собівартості продукції поді-
ляються на змінні та постійні.

Змінні – це витрати, які залежать від обсягу ви-
робництва. У разі зростання обсягу діяльності 
зростає й розмір змінних ЗВВ, а в разі зниження 
такого обсягу такі ЗВВ знижуються. Відповідно, 
у розрахунку на одиницю продукції певного виду 
величина ЗВВ не змінюється, навіть якщо обсяг 
виробництва інших видів продукції збільшується 
або зменшується. Змінні ЗВВ розподіляються між 
усіма об’єктами витрат із використанням бази 
розподілу, виходячи з фактичної потужності 
звітного періоду (п. 16 П(С)БО 16). Тому вони роз-
поділяються повністю. 

Постійні – це витрати (як правило, на обслу-
говування та управління виробництвом), які за-
лишаються незмінними (або майже незмінними) 
у разі зміни обсягу виробництва (п. 16 П(С)БО 16). 
Оскільки постійні ЗВВ не залежать від обсягу ді-
яльності, використовується механізм, який запо-
бігає невиправданому збільшенню (зменшенню) 
собівартості одних видів продукції в разі зміни 
обсягів випуску інших. А саме віднесенню до 
складу виробничої собівартості (з використанням 
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