
                                                                                       Назва суду_______________________  

                 індекс, адреса суду 

 

                                                           Позивач:        ПІБ 

                                                                                         місце реєстрації та проживання: 

                                                                                         індекс, повна адреса 

            Засоби зв’язку  

            Ідентифікаційний номер або номер/серія паспорта 

 

                                                         Відповідач:           ПІБ 

                                                                                         місце реєстрації та проживання: 

                                                                                         індекс, повна адреса 

                                                                                         Засоби зв’язку  

            Ідентифікаційний номер або номер та серія паспорта 

            (за наявності) 

             

 

 

П О З О В Н А  З А Я В А 

про розірвання шлюбу 

 

Я, __________ (далі Позивач), _________________ зареєструвала шлюб з _____________, (далі 

Відповідач), про що відділом державної реєстрації актів громадського стану ________________в Книзі 

реєстрації шлюбів зроблено відповідний актовий запис № ______ та видано свідоцтво про шлюб  Серії 

_____. 

Від цього шлюбу у нас народилася –   ____________, дата народження.(за наявності дітей) 

Шлюбні відносини між нами припинені з ______ (місяць, рік). Спільне господарство не ведеться.  

Подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливі.  

Відповідно до положень ст.51 Конституції України, ч.1 ст.24 Сімейного Кодексу України, шлюб 

ґрунтується на добровільній згоді жінки та чоловіка, примушення жінки та чоловіка до шлюбу не 

допускається. 

Крім того, ч.1 ст.110 Сімейного Кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути 

пред’явлений одним із подружжя. Оскільки укладення шлюбу здійснюється на засадах взаємної любові та 

поваги, то збереження подружніх відносин неможливо, якщо втрачена їх основа. 

Підстави, які б перешкоджали звернутись до суду з позовом про розірвання шлюбу, передбачених 

ст.110 Сімейного Кодексу України, зокрема таких як вагітність або ж недосягнення нашою спільною 

дитиною одного року, - відсутні. 

Відповідно до ч. 2 ст. 112  Сімейного Кодексу України суд постановляє рішення про розірвання 

шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б 

інтересам одного з них, інтересах їхніх дітей. 

Згідно п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України, обов’язковий досудовий порядок урегулювання даного спору не 

передбачений.  

На виконання п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України, щодо попереднього (орієнтовного) розрахунку суми 

судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи, Позивач зазначає, що 

Крім сплати судового збору в сумі 768,40 грн., Позивач не очікує нести будь-які інші витрати.  

На виконання п.10 ч.3 ст. 175 ЦПК України, Позивач підтверджує про те, що ним не подано іншого 

позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104,105,110,112 СК України, ст.ст.4,43,49,26, ст.134, 175 

ЦПК України, -  



 

 

ПРОШУ: 

 

Шлюб, зареєстрований відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану_______________________________________, свідоцтво про шлюб Серії ________актовий запис 

№_____, між ПІБ та ________ , розірвати. 

Після розірвання шлюбу між мною та _________, моє прізвище змінити на дівоче «___________». 

Судові витрати покласти на Відповідача. (за бажанням) 

 

Додатки: 

1. Квитанція про сплату судового збору; 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру Позивача;  

3. Копія паспорта та (або) ідентифікаційного номеру Відповідача; (за наявності) 

4. Копія свідоцтва про шлюб; 

5. Копія свідоцтва про народження; (за наявності дітей) 

6. Позовна заява з додатками для Відповідача 

 

 З повагою               Позивач                                                                                                          

«____»______2019 р.                     ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


