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15.11.2018 року 

Ківерцівський районний суд  

Волинської області 
45200 м. Ківерці, Волинської області, 

вул. Грушевського, 20 

 

ЗАЯВНИК:                ПІП 

Дата народження 

Паспорт:  

Ідентифікаційний код:  

Місце реєстрації:  
Місце фактичного проживання (за 

необхідності) 

Засоби зв’язку:    

Електронна пошта:  

Офіційна електронна адреса: 
 

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА 1: ПІП (законного представника заявника) 

Дата народження 

Паспорт: 

Ідентифікаційний код:  

Місце реєстрації:  
Місце фактичного проживання (за 

необхідності) 

Засоби зв’язку 

Електронна пошта:  

Офіційна електронна адреса: 
 

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА 2: ПІП (законного представника заявника  

за необхідності) 

Дата народження 

Паспорт: 

Ідентифікаційний код:  

Місце реєстрації:  
Місце фактичного проживання (за 

необхідності) 

Засоби зв’язку 

Електронна пошта:  

Офіційна електронна адреса: 

 

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА 3: ПІП (Майбутній чоловік/дружина) 

Дата народження 

Паспорт: 

Ідентифікаційний код:  

Місце реєстрації:  
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Місце фактичного проживання (за 

необхідності) 

Засоби зв’язку 

Електронна пошта:  

Офіційна електронна адреса: 
 

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА 4: ДРАГС / орган місцевого 

       самоврядування (в разі офіційної 

       відмови в реєстрації шлюбу) 

ЄРДПОУ 

Місце реєстрації:  

Засоби зв’язку 

Електронна пошта:  

Офіційна електронна адреса: 
 

 

ЗАЯВА 

про надання права на шлюб 

 

Обставини справи. 

Я, (Заявник), народилася 06 квітня 2002 року в с. Муравище 

Ківерцівського району Волинської області про що підтверджується 

свідоцтвом про народження, серії 1-ЕГ №000000, виданого Сокиричівською 

сільською радою Ківерцівського району Волинської області 02.05.2002 року 

та зроблено відповідний запис за №0 (Додаток 3). На сьогодні я ще не 

досягла повноліття. 

На даний час я навчаюсь у 10 класі Опорного закладу освіти «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 міста Ківерці Волинської 

області» (Додаток 4) та проживаю в с. Муравище Ківерцівського району 

Волинської області зі своїми батьками: матір’ю – (Заінтересована особа 1) 

03.03.1979 року народження та батьком – (Заінтересована особа 2) 18.02.1977 

року народження. 

У 2015 році я познайомилася з (Заінтересована особа 3) 17.04.1991 року 

народження. Між мною та (Особа 3) склалися дуже теплі і щирі стосунки, ми 

маємо взаємні міцні почуття любові та поважаємо один одного. Тому я маю 

намір зареєструвати шлюб з громадянином (Особа 3). 

Коли я разом з (Особа 3) у травні 2018 року звернулися до 

Сокиричівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області із 

заявою про реєстрацію шлюбу, нам було роз’яснено, що я не досягла віку, з 

якого можна зареєструвати шлюб як це передбачено Сімейним 

законодавством України, а тому необхідно надати судове рішення про 

надання права на шлюб. На момент звернення мені виповнилося 16 років. 

Визнання права на укладення шлюбу для мене є необхідним і 

відповідає моїм інтересам, оскільки на даний час я вже вагітна терміном 16-

17 тижнів, що підтверджується консультаційним висновком спеціаліста №25 
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від 11.04.2018 року (Додаток 5), а тому мені необхідно терміново 

зареєструвати шлюб до народження дитини. Крім того, як мене так і мого 

нареченого (Особа 3) підтримують наші батьки та не заперечують проти 

укладення шлюбу. 

Реєстрація шлюбу із (Особа 3) відповідає моїм інтересам, ми кохаємо 

один одного та обидва зацікавлені в народженні дитини та реєстрації шлюбу. 

 

Обґрунтування та підстави позовних вимог. 

Згідно п.2 ч.2 ст.293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого 

провадження справи про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. Також, у відповідності до ч.3 ст.293 ЦПК України, у порядку 

окремого провадження розглядаються також справи про надання права на 

шлюб. 

Згідно ст. 22 СК України шлюбний вік для чоловіків та жінок 

встановлюється у вісімнадцять років. 

Відповідно до ч.2 ст. 23 СК України за заявою особи, яка досягла 

шістнадцять років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, 

якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. 

 

Зміст позовних вимог 

В зв’язку з вищевикладеним та на підставі ст.ст. 22, 23 Сімейного 

кодексу України, керуючись ст.ст. 4, 19, 23, 76, 77, 79, 293, 294, Цивільно-

процесуального кодексу України, –  

 

ПРОШУ: 

1. Прийняти заяву, відкрити провадження по справі та задовольнити її; 

2. Надати мені (Заявник) 06.04.2002 року народження, право на шлюб 

із (Особа 3) 17.04.1991 року народження. 

 

Додатки: 
1. Копія паспорта (Заявник) (оригінал знаходиться у Заявника); 

2. Копія картки фізичної-особи платника податків (Заявник) (оригінал 

знаходиться у Заявника); 

3. Копія свідоцтва про народження (Заявник) (оригінал знаходиться в 

Позивача); 

4. Довідка з Опорного закладу освіти «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №4 міста Ківерці Волинської області»; 

5. Консультаційний висновок спеціаліста №25 від 11.04.2018 року; 

6. Копії заяви з додатками та доданих до неї документів для 

заінтересованих осіб; 

7. Квитанція про сплату судового збору. 

 

 

«__» _________ 2018 року            ___________                    (Заявник) 
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