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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Третя особа: Нотаріус (П.І.Б.) (назва) нотаріальної
контори
адреса:_________________________
тел.____________________________
e-mail: _________________________

U

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання договору дарування недійсним
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Я, П.І.Б. ПОЗИВАЧА ___, являюсь власником ________кімнатної
квартири № ______, загальною площею _______, яка знаходиться за адресою:
______________, про що свідчить Інформаційна довідка від __________.
Проживаю в цій квартирі один.
_____ року між П.І.Б. ПОЗИВАЧА та П.І.Б. ВІДПОВІДАЧА було
укладено Договір дарування, який посвідчений приватним нотаріусом
_______ міського нотаріального округу ______, зареєстрований в реєстрі за
№ ______, що підтверджується договором.
________ року на підставі вказаного Договору дарування квартири
державним реєстратором ‒ приватним нотаріусом _____ здійснено державну
реєстрацію права власності на спірну квартиру за П.І.Б. ВІДПОВІДАЧА, що
підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно за № _______ від ____________ року.
З будинкової книги на квартиру встановлено, що у даній квартирі
зареєстрований з ___________ року П.І.Б. ПОЗИВАЧА. Інші особи за
вказаною адресою не зареєстровані та не проживають.
Згідно з договором про соціальне обслуговування одиноких громадян з
4 групою рухової активності, укладеним між мною, П.І.Б. ПОЗИВАЧА, та
______ центром надання соціальних послуг, і листом __________ міського
територіального центру соціального обслуговування населення (надання
соціальних послуг) за № ____ від ______ року встановлено, що
П.І.Б. ПОЗИВАЧА перебуває на постійному обслуговуванні у _________
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Центрі з _____ року для надання соціальних послуг та за Позивачем
закріплено соціального робітника П.І.Б. ПОЗИВАЧА.
Крім того, всі витрати на оплату комунальних послуг по квартирі, яка
знаходиться за адресою:_____________, несу одноособово.
Проте, вищезгаданий Договір дарування квартири укладений під
впливом помилки, так як я не мав наміру за свого життя відчужити належну
мені квартиру, яка є єдиним місцем мого проживання. Вважав, що укладаю
договір довічного утримання.
Я являюсь особою похилого віку, _______ року народження, потребую
стороннього догляду, іншого житла не маю та після укладення Договору
дарування продовжував проживати у спірній квартирі, оплачувати
комунальні послуги.

