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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: КП (назва)
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ ____________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визначення порядку користування житловим приміщенням
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(число, місяць, рік) між КП «(назва)» та моєю бабусею (П.І.Б. бабусі)
було укладено Договір оренди двокімнатної квартири, площею (інформація),
що знаходиться за адресою: (адреса).
(число, місяць, рік) (П.І.Б. бабусі) померла. Після її смерті в зазначеній
квартирі зареєстровані та проживають: я, (П.І.Б. Позивача), моя
неповнолітня (ій) донька (син) (П.І.Б. дитини), мій дядько (П.І.Б.
Відповідача). З останнім ми не можемо остаточно дійти згоди щодо
користування квартирою і, як наслідок, виникають постійні непорозуміння та
суперечки.
На сьогоднішній день я з моєю неповнолітньою (им) донькою (сином)
займаємо кімнату площею ___ кв. м, а Відповідач ‒ іншу кімнату площею
___ кв. м.
Квартира має дві житлові кімнати, житловою площею ___ кв. м,
1/3 частині, відповідно, належить ___ кв. м. У квартирі відсутня кімната, яка
відповідає таким розмірам, але, враховуючи, що кімнати квартири є
ізольованими одна від одної, мають окремі входи, частина квартири, яка
знаходиться у моєму з неповнолітньою (нім) донькою (сином) користуванні,
не менша більшої кімнати.
Вважаю такий порядок користування квартирою найбільш зручним і
справедливим. Щодо підсобних приміщень, то, на моє переконання, їх варто
залишити в спільному користуванні.
Відповідно до ст. 64 Житлового кодексу УРСР члени сім’ї наймача,
які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами
і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму жилого приміщення.
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Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову
відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із зазначеного Договору.
До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їхні діти і батьки.
Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно
проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

