
 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про встановлення порядку користуванням квартирою  

 

 

___ ____ 201__ року державним нотаріусом Другої київської державної нотаріальної 

контори ______________ позивачці було видано свідоцтво про право на спадщину за 

законом за № ______________ від ___ ____ 201__ р. на ½ (одну другу) частини квартири 

під номером 47, яка знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ______________, будинок № 

___ (копія свідоцтва додається – додаток № 2). 

Вказана квартира належить позивачці і відповідачам на праві спільної часткової 

власності. Позивачці _________________ належить ½ квартири (копія витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно додається – додаток № 3). Відповідачам 

__________ та ___________належать відповідно ¼ та ¼ квартири (копія свідоцтва про право 

власності на житло додається – додаток № 4). 

Відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має 

право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.  

Відповідачами ________________ та _______________ чинилися перешкоди щодо 

користування жилим приміщенням, які полягають в тому, що вони змінювали замки на 

вхідних дверях та ключі до них, не дозволяли позивачці не тільки користуватися своєю 

часткою в квартирі, а й навіть увійти до неї.  

Добровільно пустити позивачку в квартиру, визначити з нею порядок користування 

майном та усунути перешкоди у користуванні своєю часткою квартири, що знаходиться у 

спільній частковій власності, відповідачі відмовлялися. Через їхні неправомірні дії 

позивачка була позбавлена можливості користуватися своєю власністю. 

__ ______20__року Голосіївським районним судом м. Києва було винесене рішення 

про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом вселення (посилання на судове 

рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57351111).  

Відповідно до якого позов ___________________ був задоволений, та було 

зазначено: 

 Вселити __________________ до квартири № _____, будинку ___, по вул. 

_______________ м. Києва. 

 Зобов’язати _______________ та ___________________ не чинити перешкоди 

____________________ у користуванні ½ частиною квартири № ___ у будинку ____ 

по вул. ___________ м. Києва. 

 Зобов’язати _________________ та _____________________ передати 

_________________ комплект ключів від квартири № _____ у будинку ____ по вул. 

_____________ м. Києва (копія рішення додається – додаток № 5). 
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