ДОГОВІР
ПРО ЗМІНУ РОЗМІРУ ЧАСТОК У СПАДЩИНІ
Місто ________________, _____________ року
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Ми: ____с 1______________, __________ року народження, проживає в
м. ______________, свідоцтво про народження серії ______ № ____, видане ____________
___________ року, від імені та в і інтересах якої діє батько, законний представник:
_______________, ________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осіб ‒ платників податків: ___________ паспорт
серія ______ номер ____, виданий ___________ РВ ___________ УМВС України в ____________
області __________ року, що зареєстрований за адресою: _________________, на підставі
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свідоцтва про народження серії ___________, виданого Відділом реєстрації актів цивільного
стану __________ районного управління юстиції у місті ____________________ року, надалі
за текстом «Спадкоємець-1», з однієї сторони,
_________с 2___________, _________ року народження, паспорт серії ___ №________,
виданий __________________, ____________ дата видачі _________ року, зареєстрований та
проживаю в м. ________________, вул. _____________, буд. _______, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _______________, надалі за текстом «Спадкоємець-2», з
другої сторони,
___________ с 3________, __________ року народження, паспорт серії ___ №________,
виданий __________________, ____________ дата видачі _________ року, зареєстрований та
проживаю в м. ________________, вул. _____________, буд. ___________, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ___________, надалі за текстом «Спадкоємець-3»,
з третьої сторони,
а разом надалі за текстом –«Спадкоємці», діючи добровільно, відповідно до власного
вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому
розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами
чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали даний договір про наступне:
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1. Даним Договором Спадкоємці визначили (змінили) розмір своїх часток у спадщині,
що залишилась після смерті ___________, померлої _____________ року, про що
_______________ року складено відповідний актовий запис №________ та видано Відділом
реєстрації смерті у місті __________ свідоцтво серії _____________, яка проживала за
адресою: м. ___________.
Ми, с 1, с 2, с 3, є спадкоємцями за законом першої черги майна, що залишилося після
смерті ______________, нашої матері та дочки відповідно. Спадщину ми прийняли, про що
подали відповідні заяви до приватного нотаріуса ___________ міського нотаріального округу
______, які зареєстровані у журналі реєстрації вхідних документів за №____________ від
______________ року.
Інших спадкоємців, що закликаються до спадкування відповідно до ст. 1261
Цивільного кодексу України, та спадкоємців за заповітом немає.
Відповідно до ст. 1267 Цивільного кодексу України частки у спадщині кожного з нас
є рівними та визначаються в розмірі 1/3.
У зв’язку з тим, що гр. ___________с 1___________, яка до часу смерті проживала зі
спадкодавицею, є малолітньою, вважаємо за можливе збільшити її частку у спадковому
майні шляхом отримання нею всього спадкового майна, за винятком:
‒ житлового будинку з належними до нього будівлями та спорудами, що знаходиться за
адресою: _________________________________;
‒ _______________________________,
право особистої приватної власності на які набуває с 2.
2. Спадкоємці визначили наступний розмір своїх часток у спадщині:
2.1. Спадкоємець 1 __________________ отримує у спадщину:
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‒ квартиру за № ___________________, розташовану по вулиці _____________у місті
___________________;
‒ квартиру за № ________________, розташовану ________________;
‒ вклади в банках (з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків) в ПАТ «АльфаБанк» в м. _____________: рахунок ____________________ від ___________ року.
2.2. Спадкоємець 2 _________________________ отримує у спадщину:
‒ житловий будинок _______________________;
‒ земельну ділянку площею _________________.
2.3. с 3 відмовляється від частки в спадщині на користь с 1.
3. Спадкоємці заявляють, що укладення ними даного Договору не порушує прав та
інтересів інших осіб, в тому числі інших спадкоємців.
4. Спадкоємці заявляють, що вони є єдиними спадкоємцями померлої
___________________.

