
 
Примітка. У даному файлі знаходиться: 

- позовна заява; 

- посилання на рішення суду; 

- текст рішення суду; 

- зразок позовної зави за новим ЦПК 

 

 

 

 

«___»__________20__ р.                                          До Подільського районного суду м. Києва 

 

04071, м. Київ, вул. Хорива,21 

 

 

 Позивач: 

Спадкоємець   _________________ 

Адреса: ____________________ 

Телефон:  ______________ 

 

Представник Позивача: 

_____________________ 

адреса для листування: 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

 

 

Відповідач: 

Київська міська рада 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,  

Телефон: (044) 202 7393 

 

 

 Треті особи: 

Автогаражно-будівельний кооператив «Автолюбитель-5» 

04086 м. Київ, вул. Бакинська, 35 

Телефон: (044) ____________ 

 

 Житлово-будівельний кооператив «Іскра» 

04086 м. Київ, вул. Бакинська, 35 

Телефон: (044) _______ 

 

 

 Перша київська державна нотаріальна контора 

01135 м. Київ, проспект Перемоги, 11 

тел.: (044) __________ 

Ціна позову: _____________ гривень. 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання права власності на квартиру та гаражний бокс в порядку спадкування 



 

 

24 серпня 2015 року, помер ______________, актовий запис про смерть № __________ 

від ____ вересня 2015р. про що Відділом державної реєстрації смерті Головного 

територіального управління юстиції у м. Києві видано Свідоцтво про смерть від ____ червня 

2016р. Серія _____ № ______ (копія свідоцтва про смерть додається). 

Після його смерті залишилось спадкове майно, серед якого є:  

- двокімнатна квартира за адресою: м. Київ, будинок №-__ по вулиці _____________ ____, 

кв.м. житлової та _____ кв.м. № ____, що належала померлому як члену житлово-будівельного 

кооперативу «Іскра», яку він отримав в наслідок передачі йому паю його батькам 

________________. в листопаді 1976 року. Дана обставина підтверджується Довідкою ЖБК 

«Іскра» від 06 жовтня 2016 року; 

- гаражний бокс № _____ загальною площею боксу ______ кв.м. та площею підвального 

приміщення ______ кв.м. в Автогаражно-будівельному кооперативі «Автолюбитель-5», що 

розташований в місті Київ за адресою: вулиця __________, ___. 

На випадок своєї смерті, _______________ не залишив жодних розпоряджень, у зв’язку 

з чим спадкування після його смерті відбувається за законом. Єдиним спадкоємцем, який 

прийняв спадщину після смерті померлого є гр. ________________ – сестра померлого (надалі 

– Позивач), як спадкоємець другої черги. Документи, що підтверджують факт належного 

прийняття Позивачем спадщини містяться у спадковій справі, що заведена у Першої київської 

державної нотаріальної контори. Копія Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі – 

додається. 

Після спливу шести місяців представник Позивача – ___________________ звернулася 

до державного нотаріуса _______________ Першої київської державної нотаріальної контори 

із заявою про видачу свідоцтв про право на спадщину за законом, але оскільки Спадкодавець 

__________________ за час свого життя не зареєстрував своє право власності у встановленому 

законом порядку, державним нотаріусом було відмовлено у видачі свідоцтв про право на 

спадщину за законом на квартиру та гаражний бокс. Копії постанов про відмову у вчиненні 

нотаріальної дії додаються. 

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що суд повинен захистити інтереси Позивача та 

визнати за ним право власності у порядку спадкування за законом на двохкімнатну квартиру 

за адресою: м. Київ, будинок №-___ по вулиці ___________ ____, кв.м. житлової та ______ 

кв.м. № ____ та на гаражний бокс № _____ загальною площею боксу ______ кв.м. та площею 

підвального приміщення ______ кв.м. в Автогаражно-будівельному кооперативі 

«Автолюбитель-5», що разташований в міств Київ за адресою: вулиця _______, _____. 
 


