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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (назва) сільська рада
адреса:_________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про передачу в натурі спадщини, визнаної відумерлою
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(число, місяць, рік) помер мій рідний брат (П.І.Б.). Після його смерті
залишилася сільськогосподарська земельна ділянка розміром ___ га, яка
розташована на території (назва) сільської ради (назва району) району (назва
області) області.
Мій брат проживав у с. (назва села) (назва району) району (назва
області) області, працював у колгоспі (назва), але про те, що він за життя мав
земельну ділянку, я не знала, тому що я проживаю за межами України, а саме
в Російській Федерації, і про розпаювання колгоспів в Україні мені було
невідомо.
Тільки тоді, коли я приїхала до (назва району) району (назва області)
області, де народилася, під час спілкування із знайомими людьми мені стало
відомо, що мій брат (П.І.Б.) за життя мав земельну ділянку, у реформованому
КСП (назва) Оскільки, я є рідною сестрою (П.І.Б.), то вирішила успадкувати
спадщину, що залишилася після смерті брата та звернулася до (назва)
сільської ради (назва) району, де мені повідомили, що відповідно до рішення
(назва) районного суду (назва) області від (число, місяць, рік) року у зв’язку з
відсутністю спадкоємців спадщину мого брата у вигляді земельної ділянки
площею ___ га, розташованої на території (назва) сільської ради, що
підтверджується державним актом на право приватної власності на землю
серії (номер), визнано відумерлою та передано у власність територіальної
громади (назва) сільської ради (назва) району (назва) області.
Згідно зі ст. 1272 Цивільного кодексу України, якщо спадкоємець
протягом строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається
таким, що не подав її. Але за позовом спадкоємця, який пропустив строк для
прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому
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додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття
спадщини.

