До: Солом’янського районного суду м. Києва
Заявник: Славинська Марія Єфремівна
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Заінтересована особа:	
1-а Державна нотаріальна контора м. Києва
(поштовий індекс, адреса, телефон)


ЗАЯВА
про встановлення факту прийняття спадщини
27 липня 1995 р. померла моя рідна сестра Серебряк Ніна Єфремівна, 25 лютого 1920 р.н., уродженка с. Тубельці Черкаської області. Серебряк Н. Є. постійно, до часу смерті, мешкала в приватному будинку № 16 на вул. Радісній в м. Києві. Сестра на час смерті у шлюбі не перебувала, дітей у неї не було, батьки померли.
Ми з сестрою на праві власності в рівних частках володіли житловим будинком № 16 на вул. Радісній в м. Києві.
Я володіла 1/2 часткою будинку за договором купівлі-продажу, а сестра — за договором дарування від 28 травня 1975 р. Будинок між нами поділено не було, і ми спільно користувалися як будинком з надвірними будівлями, так і земельною ділянкою.
Після смерті сестри я стала єдиним спадкоємцем за законом. Я, як спадкоємець, у встановлений законом шестимісячний термін не звернулась до 1-ої Державної нотаріальної контори м. Києва для отримання спадщини, яка відкрилась після смерті сестри, але постійно користувалась вказаним будинком, мала на руках документи на частину будинку сестри.
Коли я у 2016 р. звернулась до нотаріальної контори для отримання свідоцтва про право власності на спадкове майно після смерті сестри, мені в цьому було відмовлено у зв’язку з недоведеністю родинного зв’язку між нами.
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 18 січня 2018 р. було встановлено, що я і Серебряк Н. Є. — рідні сестри.
У встановлений законом шестимісячний термін після смерті сестри до нотаріальних органів за одержанням свідоцтва про право на спадщину я не зверталась, бо вважала, що оскільки я фактично прийняла спадщину, тобто користувалась будинком, надвірними і житловими будівлями, речами в ній, земельною ділянкою, я є спадкоємцем.
Але в нотаріальній конторі мені пояснили, що я пропустила строк прийняття спадщини і мені треба в судовому порядку довести, що я спадщину прийняла.
Я своєчасно не звернулась до нотаріальної контори із заявою, але фактично вступила у володіння спадковим майном. Тому мені необхідно встановити юридичний факт прийняття спадщини.
Коли я звернулась до нотаріальної контори, мені пояснили, що я не можу отримати свідоцтва про право власності на спадкове майно у зв’язку з тим, що пропустила шестимісячний строк.
Згідно з 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 ЦК України, він не заявив про відмову від неї.
Фактичне прийняття спадщини мною підтверджується такими доказами:
	копією свідоцтва про смерть Серебряк Н. Є., в якому вказано, що вона померла у 1995 р.; 
	копією свідоцтва про розірвання шлюбу Серебряк Н. Є. з Остапенком В. В. від 25 листопада 1971 р.; 
	договором дарування, відповідно до якого наша мати подарувала сестрі 1/2 частку будинку; 
	довідкою ф-1 паспортного столу Залізничного РУГУ МВС, в якій вказано, що Серебряк Н. Є. мешкала на вул. Радісній до часу смерті; 
	довідкою про те, що я мешкала в одному будинку з сестрою на час її смерті;
	 копією рішення суду про встановлення мого родинного зв’язку з Серебряк Н. Є. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 1268 ЦК України,  ст.ст. ч. 2 ст. 315, ст. 316 ЦПК України,
ПРОШУ:
Встановити факт прийняття мною спадщини, яка відкрилась після смерті моєї рідної сестри Серебряк Ніни Єфремівни, 1920 р.н., яка померла 27 липня 1995 р. в м. Києві.

Додатки:
1)  Копія заяви.
2)  Копія свідоцтва про смерть Серебряк Н. Є.
3)Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
4)Копія договору дарування.
5)Довідка з мого місця проживання.
6)Копія договору купівлі-продажу.
7)Квитанція про сплату судового збору.

(дата) (підпис)

