________ районний суд м.______
______, м. ______, вул.________,______
Заявник: __________________________
_________, вул. ________,______, кв.______
Представник заявника: ____________________
Адреса для листування: ________, м. _______, вул. _________,_______, оф.__,
Тел. ______________
Заінтересована особа: ________ державна нотаріальна контора
________, м.______, вул. ________,___

ЗАЯВА
про встановлення факту постійного проживання спадкоємця разом зі спадкодавцем на
час відкриття спадщини

__.___.200_ року померла мати заявника – ________ (далі – померла). Після смерті
померлої відкрилась спадщина на 1/3 частину житлового будинку №___ по вул. _______ в
м. _______.
Заповітом від __.__. 199_ року померла заповіла все своє майно _________________.
Відповідно до заповіту заявник є єдиним спадкоємцем померлої.
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я та операційними втручаннями в організм матері,
виникла необхідність в допомозі, тобто в щоденному догляді, в результаті чого заявник
в жовтні 200_ році переїхав до матері за місцем її постійного проживання, тобто в м.
______, вул. ________,_.
З того часу і до смерті матері – __.___200_ року, заявник постійно проживав за адресою:
м. ______, вул. ________,___.
Коли мати померла, заявник здійснив її поховання за власні кошти.
Після смерті матері заявник з батьком - ____________ домовились що батько прийме
спадщину, в результаті чого батько звернувся до нотаріальної контори, а заявник на
ґрунті тяжкого фізичного та психологічного стану занурився в роботу.
На початку 2016 року в зв’язку з погіршенням стану здоров’я батька - ____________,
заявник дізнався, що батько спадщину так і не прийняв, в шестимісячний строк він
подав заяву про прийняття спадщини після смерті померлої, проте згодом подав іншу
заяву про відмову від прийняття спадщини, про що заявнику не повідомив.
__.__.201_ року заявник звернувся до _______ державної нотаріальної контори із заявою
про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом. Постановою №_____ від __.___.
201_ року заявнику було відмовлено, оскільки він надав свій паспорт громадянина
України в якому міститься відмітка про реєстрацію місця проживання за адресою: м.

Київ, вул. __________ ,___, кв._____, яка є відмінною від адреси місця проживання померлої
– м.______, вул. _______ ,____, та у зв'язку з тим, що протягом шести місяців з моменту
відкриття спадщини заявник не подав до нотаріуса заяву про прийняття спадщини, він
вважається таким, що не прийняв спадщину.
Згідно ст.1269 ЦК України, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час
відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву
про прийняття спадщини.
Заявник проживав з спадкоємцем на час відкриття спадщини, заяву нотаріусу у
шестимісячний термін не подавав, про відмову від спадщини не заявляв.
На даний час, враховуючи сплив шестимісячного терміну з дня відкриття спадщини,
заявник не може оформити право на спадкове майно без встановлення в судовому
порядку факту проживання зі спадкодавцем.
Факт проживання заявника з померлою на час відкриття спадщини зможуть
підтвердити свідки, а саме: ______________ та ________________.
Метою звернення до суду є встановлення факту постійного проживання спадкоємця зі
спадкодавцем на час відкриття спадщини для подальшого оформлення прав на
спадкове майно в нотаріальному порядку на підставі ч.3 ст.1268 ЦК України.
Відповідно до ст. 1216 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та
обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб
(спадкоємців).
Частиною 2 ст. 256 ЦПК України визначено, що в судовому порядку можуть бути
встановлені факти від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи
майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх
встановлення.
Згідно ч.3 ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із
спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину,
якщо протягом строку, встановленого ст.1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову
від неї.
Згідно з п. 23 Постановою Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7
«Про судову практику у справах про спадкування», якщо постійне проживання особи зі
спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами,
у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має
право звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного проживання зі
спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття
спадщини.
Враховуючи викладене, відповідно до ч.3 ст.1268, ст.1270 ЦК України, ст.256 ЦПК
України,-

ПРОШУ СУД:

1. Встановити факт постійного проживання спадкоємця _______________ разом зі
спадкодавцем _______________ на час відкриття спадщини, тобто смерті останньої
__.___. 200_ року.
2. Допитати у якості свідків:
-

________________, який проживає в м. _______, вул. ______,___, кв.__

-

________________, який проживає в м. _______, вул. ________,____, кв.____.

Додатки:
1. Докази сплати судового збору;
1. Копія свідоцтва про смерть _________________;
2. Копія Лікарського свідоцтва про смерть №____ від __.__.200_р.;
3. Копія довідки №___________ від __.___.200_р.;
4. Копія Виписки-епікриз №_______;
5. Копія Висновку для МСЕК;
6. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом;
7. Копія заповіту;
8. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії;
9. Копія паспорту ____________;
10. Копія довідки №_____ від __.___._____ р.;
11. Копія довідки №_____ від __.___._____ р.;
12. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ____________;
13. Копія довіреності;
14. Копія заяви з додатками для надсилання Заінтересованої особи.

Представник позивача

______________ ________ ___.___.

__.__. 201_ року
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