
Позовна заява 

про встановлення факту прийняття спадщини 

та визнання права власності в порядку спадкування за законом 

 

            _____  ____ 2017 р. помер мій батько – Іванов Петро Іванович. Після його смерті 

відкрилася спадщина у вигляді 1/2 частини житлового будинку з відповідною частиною 

господарських будівель, розташованого за адресою: вул. _____________, буд. ___ у 

Шевченківському районні м. Києва. 

Спадкоємцем першої черги після смерті батька є тільки я, оскільки його шлюб з 

дружиною було розірвано у 1995 році, а інших дітей немає. Заповіту батько не залишив. 

            У встановлений законом строк я звернувся до Першої Київської державної 

нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, але мені було відмовлено у 

вчиненні нотаріальної дії, тому що відповідно до відомостей викладених у витязі з реєстру 

прав власності вищевказана частка житлового будинку належала Івановій Людмилі 

Василівні на підставі договору міни /б/н/р №1096/ від 11.06.1984 року, посвідченого 

Першою Київською державною нотаріальною конторою, який спадкоємець надати не може. 

Іванова Людмила Василівна померла 11 липня 2000 року, після неї спадщину прийняв, але 

не оформив, Іванов Петро Іванович. 

         Іванова Людмила Василівна, що померла 11 липня 2000 року, згідно Заповіту від 

шістнадцятого травня тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятого року, усе належне їй майно 

заповідала Іванову Петру Івановичу. На момент смерті їй належало 1/2 частини житлового 

будинку з відповідною частиною господарських будівель, розташованого за адресою: м. м. 

Київ, вул. ______________, буд. __. 1/2 частину цього будинку прийняв у спадщину мій 

батько Іванов Петро Іванович шляхом фактичного прийняття спадщини. 

           Після смерті Іванової Л.В. він вступив у володіння і розпорядження 1/2 частиною 

житлового будинку з відповідною частиною господарських будівель, розташованого за 

адресою: м. Київ, вул. ______________, буд. __, оскільки на момент смерті Іванової Л.В. 

був зареєстрований за цією адресою і постійно проживав там, що підтверджується довідкою 

ЖЕКу _______-. 

           Таким чином, він фактично прийняв спадщину, користувався і доглядав за 1/2 

частиною житлового будинку з відповідною частиною господарських будівель, 

розташованого за адресою: м. Київ, вул. _________, буд. __. 
 


