До: Фастівського районного суду 
Київської області
Заявник: Виконавчий комітет Залісницької сільської ради Фастівського району Київської області
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Заінтересовані особи:	
Залісницька сільська рада
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Індиченко Софія Феліксівна
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про визнання спадщини відумерлою

У селі Залісному Фастівського району на вул. Гончарів, 72, проживала з 1992 р. самотня Скляренко Ольга Свиридівна, 1928 р.н. 
26 лютого 2018 р. Скляренко О. С. померла. Після її смерті відкрилася спадщина на належний їй на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу житловий будинок з надвірними спорудами та земельну ділянку, розташовані на вул. Гончарів, 72 в с. Залісному.
За повідомленням Залісницької сільської ради від 28 березня 2018 р., заповіту на зазначену спадщину Скляренко О. С. не складала; протягом шести місяців з часу відкриття спадщини і після спливу цього строку заяв про прийняття спадщини після Скляренко О. С. не надходило.
У зв’язку з тим, що Скляренко О. С. була одинокою, вдовою військовослужбовця, загиблого під час виконання військового завдання, її поховання було здійснено за спільні кошти Залісницької сільської ради і Фастівського районного військкомату.
Тоді ж сільська рада взяла під охорону спадкове майно і уклала з сусідкою спадкодавця Індиченко Софією Феліксівною договір на управління спадщиною.
У відповідності до ст. 1277 ЦК України, у разі неприйняття спадщини протягом року з часу її відкриття, суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу за місцем відкриття спадщини.
З часу відкриття спадщини після Скляренко О. С. минуло більше року, від подовження договору на управління спадковим майном Індиченко С. Ф. відмовляється за станом здоров’я. Інших осіб, які б взяли на себе цей обов’язок, немає, але є особи, які хотіли б придбати у власність і житловий будинок, і земельну ділянку.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 334, 335 ЦПК України, на підставі ст. 1277 ЦК України,
ПРОШУ:
	Визнати спадщину, яка відкрилася після смерті Скляренко Ольги Сергіївни 26 лютого 2018 р. і складається з житлового будинку з надвірними спорудами та земельної ділянки, розташованих на вул. Гончарів, 72, у с. Залісному Фастівського району Київської області, відумерлою.
	Передати зазначене майно у власність територіальної громади с. Залісного.


Додатки:
1) 2 копії заяви.
2) Свідоцтво про смерть Скляренко О. С.
3) Свідоцтво про право приватної власності Скляренко О. С. на житловий будинок.
4) Свідоцтво про право приватної власності Скляренко О. С. на земельну ділянку.
5)  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
6)Договір з Індиченко С. Ф. на управління спадковим майном.
7)Довідка Залісницької сільської ради про відсутність заяв про прийняття спадщини.
8)Квитанція про сплату судового збору.

(дата) (підпис посадової особи)


