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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 визначення права користування земельною ділянкою
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(число, місяць, рік) за договором купівлі-продажу я став власником
14/25 часток у праві спільної часткової власності на житловий будинок
(адреса, інформація). Відповідно іншому співвласнику ‒ Відповідачу
належить 11/25 часток.
Останнім часом між мною та Відповідачем почали виникати суперечки
щодо користування житловим будинком і земельною ділянкою.
Відповідно до ст. 358 Цивільного кодексу України співвласник має
право на надання йому в володіння, користування частки майна в натурі,
відповідної до його частки в спільній частковій власності.
Згідно з частиною першою ст. 88 Земельного кодексу України
володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що
перебуває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою всіх
співвласників відповідно до договору, а у разі недосягнення згоди ‒ у
судовому порядку.
Так, вважаю за доцільне виділити мені в користування земельну
ділянку площею ___ кв. м., з приляганням до фасадної, лівої, правої і задньої
зовнішніх меж земельної ділянки, що включає, в тому числі, площу, зайняту
частиною житлового будинку літ. «_», літньої кухні літ. «_», а Відповідачу ‒
земельну ділянку площею __ кв.м. з приляганням до фасадної і правої
зовнішніх меж ділянки, що включає, в тому числі, площу, зайняту частиною
житлового будинку літ. «_».
Графічно мій варіант порядку користування земельною ділянкою
відображений у Додатку № 4 до Позовної заяви.
Варто наголосити, що запропонований варіант відповідає часткам
сторін у спільній частковій власності.
Згідно з частиною четвертою ст. 88 Земельного кодексу України
учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на
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отримання в його володіння, користування частини спільної земельної
ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.
Я підтверджую, що мною не подавався інший позов (позови) до цього
ж Відповідача з тим самим предметом і з тих самих підстав.

