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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: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання права власності за законом
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Мої батьки (П.І.Б. батька), (П.І.Б. матері) проживали (адреса).
Батько (П.І.Б.) помер (число, місяць, рік).
Мати (П.І.Б.) померла (число, місяць, рік). Разом з батьками ніхто не
проживав і не був зареєстрований.
Після смерті батьків відкрилась спадщина.
Батько (П.І.Б.) (число, місяць, рік) склав заповіт, яким заповідав усе
своє майно на мою користь.
Мати (П.І.Б.) (число, місяць, рік) склала заповіт, яким також заповідала
все своє майно на мою користь.
Я вчасно після смерті батьків подала (в) заяву про прийняття спадщини.
На підставі поданої мною заяви після смерті батька (назва) нотаріальною
конторою була заведена спадкова справа № ____.
На підставі поданої мною заяви після смерті матері нотаріальною
конторою була заведена спадкова справа № ____.
Я вже частково оформила (в) спадщину після батьків. Мною отримано
свідоцтва про право на спадщину на земельні ділянки та на грошові вклади.
У (місяць, рік) я звернулася (вся) до нотаріуса за отриманням свідоцтва
про право на спадщину за заповітом на житловий будинок (адреса).
Але було встановлено, що житловий будинок (адреса), який збудували
батьки і в якому вони проживали, не був зареєстрований за жодним
власником.
На час будівництва батьками будинку державою не вимагалась його
обов’язкова реєстрація після закінчення будівництва. Це підтверджується
довідкою КП «(назва)міжміське бюро технічної інвентаризації» №____ від
(число, місяць, рік), в якій зазначено, що станом на (число, місяць, рік) право
власності на будинок не було зареєстроване.
(Число, місяць, рік) нотаріус (назва) нотаріальної контори виніс
постанову, якою відмовив мені у видачі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом на житловий будинок.
Нотаріус, відмовляючи у видачі свідоцтва про право на спадщину,
зазначив, що така видача провадиться після подання правовстановлюючих
документів щодо належності цього майна спадкодавцеві.
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Відповідно до ст. 1220 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦК
України) спадщина відкривається внаслідок смерті особи.

