
 “___” _____ 202_р. 

    

Святошинський районний суд м.Києва 

    01032 м.Київ, вул.Жилянська,142  

  

Позивач:    ____________________________ 

    Адреса: ______________________________ 

    ІПН ___________, паспорт серії ___ № ______, виданий 

    _________________ __ ____ ____ року 

    ел. пошта: ______________   

    електронна адреса: відсутня    

     конт.тел. _________________ 

 

 

Представник Позивача:  Адвокат _________________________ 

    Адреса: ________________________ 

    ІПН ___________ 

Св-во № ____ від __ ___ ___ року, видано  

    Радою адвокатів __________області 

    оф. ел. адреса: ____________________ 

    ел. пошта: ____________________ 

    конт.тел. ________________ 

 

      

Відповідач:    Київська міська Рада 

     01044, м. Київ, вул. Крещатик, 36 

     Код ЄДРПОУ: 22883141 

     оф. ел. адреса: http://www.kmr.gov.ua/uk 

    Тел.: (044) 202 70 64 

    ел. пошта: kmr@kmr.gov.ua 

 

      Судовий збір сплачено в розмірі: 

      704 (сімсот чотири) грн 80 коп 

 

 

П О З О В Н А      З А Я В А 

про визначення додаткового строку  

для подання заяви про прийняття спадщини 

 

 

І. Підстава звернення до суду. 

 

04 квітня 2018 року державним нотаріусом Першої київської державної 

нотаріальної контори винесено постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, а саме: 

відмовлено _______________ (надалі – позивач) у видачі свідоцтва про право на спадщину 

за законом на 1/2 (одну другу) частку квартири № ___ в будинку № __ по вулиці 

____________ в місті Києві після померлого _____________ так як позивачем пропущено 

шестимісячний строк для прийняття спадщини (Додаток 2). 

 

Вважаємо, що шестимісячний строк для прийняття спадщини після померлого 

____________  пропущений  позивачем з поважних причин, а тому реалізуємо право 

звернення до суду для визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття 



спадщини. 

ІІ. Обставини справи. 

 

Померлий _____________ є рідним братом позивача, які мали у власності кожний 

по 1/2 квартири № ___ в місті Києві по вул. ___________, __, в якій проживав померлий 

___________. Сім'ї, дітей померлий ___________ не мав. 

Позивач з 1988 року постійно проживає в місті Ялта (АР Крим), де зареєстрована і 

по теперішній час проживає (Додаток 3). З померлим позивач підтримувала зв'язок за 

допомогою телефону, періодично приїжджала в Київ. 

 

Останній раз позивач розмовляла по телефону з померлим _________ 20 червня 

2017 року, більше він на телефонні дзвінки не відповідав. Позивачка, турбуючись про стан 

здоров'я брата, телефонувала знайомим в місті Києві з проханням відвідати брата за 

адресою проживання, однак останній двері не відчиняв. Вкотре намагаючись зв'язатись з 

братом, позивачка зателефонувала до поштового відділення за місцем проживання 

померлого, де дізналась, що він кілька місяців не отримує пенсію, після чого при першій 

можливості позивач виїхала до міста Києва за місцем проживання брата (померлого). 
 


