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До ______________ районного суду  
                     (назва суду) 

м. ________________________ 

 

                   ПОЗИВАЧ:                          ______________________________, 
                                                                                                          ПІБ( позивача), 

                           ______________________року народження, 
                                         (число, місяць, рік) 

що проживає за адресою: 

            _____________________________________,                                                      

                                             поштовий індекс _____ 

                                  

                                

 

                            ВІДПОВІДАЧ:                ________________________________, 
                                                                                                          ПІБ( відповідача), 

 ______________________року народження, 
                                         (число, місяць, рік) 

що проживає за адресою: 

            _____________________________________,                                                      

                                             поштовий індекс _____ 

 

                                                            

 

 

Позовна заява 

про розірвання шлюбу 
 

__________________________ ми уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у відділі  

    (дата укладання шлюбу) 

реєстрації актів громадянського стану ______________ районного управління юстиції м. 

__________________ , актовий запис № _________ від ____________р.  

     

    Від шлюбу  ми маємо дочку (сина) – _________________________, _______________ року  

              (ПІБ дочки (сина)) 

народження.  

Протягом останніх ____________ років сімейне життя між нами поступово 

погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами 

шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. 

Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, з його ініціативи між нами постійно 

виникають сварки, свідком яких нерідко стає наша дитина, що тяжким чином впливає на її 

психічний стан та кожен раз спричиняє мені та їй душевні страждання, крім того відповідач 

веде аморальний спосіб життя, маючи дружину та дитину, він проживає з іншою жінкою. 

Відповідач не розуміє та не хоче розуміти сутності проблем, які виникають у нашої дитини 

та у мене, він не здатен підтримувати нормальну моральну атмосферу в сім’ї, піклуватися 

про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної 

любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. На даний момент ведення між нами спільного 

господарства та сумісне проживання припинено, та за моїм глибоким переконанням 

подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає. У зв’язку з наведеними 

матеріалами, я керуючись ч.1 ст. 110, ст. 112 Сімейного кодексу України вирішила 

звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу. 

Майнових спорів між нами немає. 

Шлюб ми розриваємо вперше. 
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Дитина після розірвання шлюбу буде проживати з позивачем. 

 

На підставі викладеного, у відповідності з ч. 2 ст. 104, ст. 105, ст. 110, ст.. 112 СК 

України,  

 

прошу: 

 

1. Винести рішення про розірвання шлюбу, укладеного між нами ___________________ у 

                                                                                                                       (дата укладання шлюбу) 

 відділі реєстрації актів громадянського стану __________________ районного 

управління юстиції м. ________________ по актовому запису № _______ від 

_____________р.  

2. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах 

реєстрації актів цивільного стану,  стягнути з нас порівну.    

     

Додатки в 2-х екземплярах: 

 

1. Копія позовної заяви; 

2. Квитанція про сплату судового збору; 

3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи; 

4. Копія паспорта; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія свідоцтва про народження дитини. 

 

 

 

 

„____” ___________ 2013р.          ___________                   ________________ 
                                                                        (підпис позивача) (ПІБ позивача) 

                         


