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До Вишгородської Державної нотаріальної контори
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 20
тел. (04496) 2-26-88
Малинчика Володимира Миколайовича,
що мешкає за адресою:
04128, м. Київ, вул. Синьоозерна, буд. 7, кв. 7
тел. (044)331-34-43

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про право на спадщину
за законом
12 лютого 1997 року померла моя мама, Малинчик Світлана Марківна, що підтверджується
свідоцтвом про смерть від 07 березня 1997 року. Я, її син, Малинчик Володимир Миколайович, є єдиним
спадкоємцем після смерті моєї матері. Після її смерті залишилось спадкове майно.
На підставі наведених фактів прошу видати мені свідоцтво про право на спадщину за законом на
майно, що залишилось після смерті моєї матері, Малинчик Світлани Марківни.
Додатки:
1.
2.
3.
4.

Завірена копія свідоцтва про смерть Малинчик С. М.
Завірена копія свідоцтва про народження Малинчика В.М.
Завірена копія паспорта Малинчика В.М.
………………………………………………..

"_____"____________2007 року

- на 1 арк.;
- на 1 арк.;
- на 3 арк..

В. М. Малинчик
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До Дев’ятої Київської державної нотаріальної контори м.
Києва
03087, м. Київ, вул. Волинська, 6
Коркошенко Аліни Сергіївни,
що мешкає за адресою: 03151, м. Київ,
пр-т Повітрофлотський, буд. 45, кв. 15
ЗАЯВА
06 жовтня 2006 року померла моя мама, Лемешко Тетяна Іванівна, після смерті якої залишились
спадкоємці: її батько, Коркошенко Іван Григорович, її мати, Коркошенко Тамара Валентинівна та я-її
донька, Коркошенко Аліна Сергіївна. Спадкове майно складається з 1/4 частини квартири № 15, що
знаходиться в будинку № 45 по проспекту Повітрофлотському в м. Києві., що підтверджується свідоцтвом
про право власності на зазначену квартиру від 22 листопада 1990 року.
22 січня 2007 року померла моя бабуся, Коркошенко Тамара Валентинівна, після смерті якої також
залишились спадкоємці: її чоловік, Коркошенко Іван Григорович та я-її онука, Коркошенко Аліна
Сергіївна. Спадкове майно складається з 1/4 частини вищевказаної квартири.
На підставі наведених фактів прошу видати мені свідоцтво про право на спадщину за законом на
майно, що залишилось після смерті моєї матері, Лемешко Т. І. та моєї бабусі, Коркошенко Т. В.

"_____"____________2007 року
Додатки:
1. Копія свідоцтва про одруження
2. Копія свідоцтва про смерть Коркошенко Т. В.
3. Копія свідоцтва про смерть Лемешко Т. І.
4. Копія свідоцтва про народження Коркошенко А. С.
5. Копія свідоцтва про право власності на житло.

А. С. Коркошенко

