
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  

про встановлення факту прийняття спадщини та визнання права власності 

 на спадкове майно 

 

___ ____ 2017 р. помер _____________________, з яким _________________ (далі – 

Позивач) був в родинних стосунках, а саме – його батько (підтверджується свідоцтвом про 

народження позивача серії ____ №_____ від ____ _____ ______ р.), про що __ _____2017 р. в 

книзі реєстрації актів про смерть було зроблено запис №___ у відділі реєстрації актів 

громадянського стану Шевченківського районного управління юстиції м. Києва та видано 

свідоцтво про смерть №____ від __ ____ 2017 р. 

Цивільним законодавством України передбачено спадкування, а саме відповідно до ст. 

1216 ЦК України «Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, 

яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)». Згідно із ст. 1223 ЦК України, право 

на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його 

недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а 

також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом 

одержують особи, визначені законодавством України. Померлим _______________ заповіт 

складено не було. 

Таким чином, право на спадкування мають спадкоємці за законом. 

Відповідно до ст. 1261 ЦК України, у першу чергу на спадкування за законом мають діти 

спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з 

подружжя, який його пережив, та батьки. Враховуючи те, що із спадкоємців першої черги, 

залишився тільки єдиний син, а саме позивач, то йому належить право на спадкування за 

законом, як єдиному спадкоємцю першої черги. 

На підставі п. 3 ст. 1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно проживав разом із 

спадкодавцем на  час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 

протягом строку, встановленого ст. 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. В 

свою чергу, ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість 

місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Відповідно до ст. 1220 ЦК України, 

спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття 

спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Крім того, 

незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини 

(п. 5 ст. 1268 ЦК України).  

Позивач не заявляв відмови від спадщини, крім того, з 2002 р. постійно проживав із 

померлим ________________, що підтверджується довідкою Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації від __ ____.201_ р., і на  даний час проживає за адресою: м. Київ, 

вул. ______________.буд. ____. В зазначеній довідці вказано, що факт проживання позивача із 

померлим батьком _________________ підтверджують свідки – сусіди:  
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