
   Іллінецький районний суд Вінницької області  

22700, м. Іллінці, вул. Європейська, 28 

 

Позивач 1: 

 

____________________________, 
Адреса: __________________________; 

ІПН: _____________; 

Електронна пошта: _______________; 

Офіційна електронна адреса: відсутня; 

Тел. _______________________  

 

Позивач 2: _____________________________ 
Адреса: __________________________ 

ІПН: _____________ 

Електронна пошта: _______________; 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел. _______________________  

 

Відповідач : Дашівська селищна рада 

Іллінецького району Вінницької області 

Адреса: __________________________ 

ЄДРПОУ: _____________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел. _______________________  

 

Третя особа:  Іллінецька державна нотаріальна контора 

Вінницької області 

Адреса: __________________________ 

ЄДРПОУ: _____________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел. _______________________ 

 

 

    Ціна позову: __________ грн. 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання права на завершення приватизації земельної та реєстрацію права власності в 

порядку спадкування  

 

00.00.2019 року помер наш батько – ________________(ПІБ), року народження (копія 

свідоцтва про смерть додається). Після його смерті у Іллінецькій державній нотаріальній 

конторі Вінницької області було заведено спадкову справу №000000/2019 від 00.00.2019 

року і зареєстровано в спадковому реєстрі за №00000000000.  

00.00.2019 року нами були подані заяви про прийняття спадщини. 

00.100.2020 року нами були подані заяви про видачу на наші імена свідоцтв про право 

на спадщину за законом на: 

 житловий будинок і земельну ділянку, які разом розташовані за адресою: 

_________ в місті м. Іллінці Вінницької області.    

00.00.2020 року ми отримали Постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії у зв’язку з 

відсутністю правовстановлюючих документів (копія постанови додається). 



Відповідно до ст. 1269, 1270 ЦК України, ми вважаємось такими, що прийняли 

спадщину після смерті батька, як спадкоємці першої черги (докази містяться в спадкові й 

справі). 

Нотаріусом встановлено, що: 

 Будь-яких інших спадкоємців, які б у встановлений законом строк, заявили про 

своє право на спадкування після смерті мого батька, крім нас немає; 

 Будь-які заповіти, посвідчені від імені нашого батька – відсутні. 

 

Щодо права власності на будинок та земельну ділянку. 

00.00.1993 року рішенням №________ виконкому Дашівської селищної ради Іллінецького 

району Вінницької області було відведено земельну ділянку та дозволено будівництво жилого 

будинку за адресою __________________ нашому батьку – ______________(ПІБ). 

00.00.1993 року було укладено Договір про надання у безстрокове користування нашому 

батьку – ______________(ПІБ) земельної ділянки для будівництва жилого будинку за адресою 

____________________. 

На підставі вказаного Договору наш батько розпочав будівництво будинку на виділеній йому 

земельній ділянці безстроково. 

00.00.1999 року рішенням виконкому Дашівської селищної ради Іллінецького району 

Вінницької області №_______ було дозволено нашому батьку безстроково продовжити строк 

дії договору на будівництво житлового будинку. 

00.00.2008 року управління містобудування та архітектури м. Іллінці Вінницької області 

надали висновок про те, що земельна ділянка за адресою: _______________ м. м. Іллінці може 

бути приватизована для обслуговування житлового будинку з господарськими будівлями 

згідно чинного законодавства в межах існуючої забудови вулиці, згідно генерального плану 

міста. 

Таким чином, наш батько фактично володів, користувався та розпоряджався майном – 

земельною ділянкою для будівництва будинку за адресою: ______________ м. Іллінці. 

Він розпочав будівництво та отримав всі необхідні документи для будівництва будинку та 

розпочав приватизацію земельної ділянки. 

Але, за час свого життя наш батько не встиг завершити будівництво будинку та зареєструвати 

право власності належним чином на будинок та земельну ділянку. 

Таким чином, оскільки до складу спадщини відповідно до ст. 1218 ЦК України 

входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і 

не припинилися внаслідок його смерті і відповідно до ст. 1219 ЦК України не містяться в 

переліку прав, які не входять до складу спадщини, то ми прийняла спадшинку до якої в тому 

числі входять земельна ділянка для будівництва житлового будинку за адресою: _________ м. 

м. Іллінці та об’єкт незавершеного будівництва. 

Вважаю, що суд може визнати за нами право власності на це майно з наступних 

підстав: 

 


