
 Броварський міськрайонний суд  
адреса: ___________________________ 

  
Позивач: __________________________________ 

___________________ року народження, 
Місце проживання:  
_________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: ________________ 
Серія та номер паспорту: ___________ 
засоби зв’язку ____________________ 

  
Відповідач: __________________________________ 

___________________ року народження, 
Місце проживання:  
_________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: ________________ 
Серія та номер паспорту: ___________ 
засоби зв’язку ____________________ 

 

П О З О В Н А  З А Я В А  
про розірвання шлюбу між подружжям 

 
1. Обставини справи 
___________ року між мною, __________________, ___________ р.н., та 

____________________________ (Відповідач), _____________ р.н., було укладено шлюб, 
який був зареєстрований Відділом реєстрації актів громадянського стану 
___________________________________________________ за актовим записом № ______. 

За час перебування у шлюбі маємо дитину (дітей не маємо) – _____________, 
___________ р.н., яка проживає разом зі мною. 

Я є внутрішньо переміщеною особою, що підтверджується відповідною довідкою. 
У нас був намір створити сім’ю та вести спільне господарство, але у нас з 

Відповідачем склались різні погляди на подальше життя і ми фактично припинили наші 
шлюбні відносини. 

Я та Відповідач неодноразово намагалися говорити один з одним про наше подальше 
спільне життя та ніяких результатів це не дало, а відносини переросли в ще більш ворожі.  

Зв’язок з Відповідачем я не підтримую, шлюбні відносини фактично припинені. 
У відповідності до ч.3 ст. 105 Сімейного кодексу України, шлюб припиняється 

внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду. 
Крім того, ч.1 ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може 

бути пред’явлений одним із подружжя. 
Підстави, які б перешкоджали звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу, 

передбачених ст. 110 Сімейного кодексу України - відсутні. 
Тому вважаю за необхідне, на підставі ст. 112 Сімейного кодексу України, просити 

суд постановити рішення про розірвання шлюбу, оскільки наше подальше спільне життя як 
подружжя є неможливим, а збереження шлюбу суперечить як моїм інтересам, так і 
інтересам неповнолітньої доньки. 

Крім того, наша спільна дитина, що була народжена за час шлюбу проживає та буде 
проживати зі мною, а питання майна, набутого в період перебування в шлюбі, будуть 
вирішуватись поки що в позасудовому порядку шляхом спільного порозуміння, взаємних 
поступок та інтересів кожного з подружжя. 

Відповідно до ч.2 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України, позови про 
розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні 
діти. 

Виходячи з викладеного, вирішуючи питання щодо підсудності, прошу відкрити 
провадження у справі суд за зареєстрованим місцем мого проживання. 
 



2 
2. Виконання процесуальних вимог щодо оформлення позовної заяви 

 
2.1. Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору. 
З огляду положення ст.109-110 Сімейного кодексу України, згідно з якими рішення 

про розірвання шлюбу подружжя, яке має неповнолітніх дітей приймається виключно у 
судовому порядку, позивачем заходи досудового врегулювання спору не вживались. 
 

2.2. Підтвердження про відсутність аналогічного спору. 
На виконання п.п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позивач підписанням даної позовної 

заяви підтверджує те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача 
(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. 
 

2.3. Попередній розрахунок суми судових втрат, які позивач поніс і які очікує 
понести у зв’язку з розглядом справи. 

Понесені судові витрати: 704 грн. 80 коп. – судовий збір. 
Станом на день подання позову Позивач не очікує понесення додаткових судових 

витрат. 
 

2.4. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 
позовної заяви. 

Позивачем до подання позовної заяви заходи забезпечення доказів або позову не 
вживались. 
 

На підставі викладеного вище та керуючись ст. 105, 110, 112, Сімейного кодексу 
України, статтями ч.2 ст. 28 175,177 Цивільного процесуального кодексу України, 
 
ПРОШУ СУД: 
 

1. Шлюб між мною, ____________________________, та Відповідачем, 
_____________________, зареєстрований _______________ року Відділом реєстрації актів 
громадянського стану __________________________за актовим записом № _______ – 
розірвати.  

2. Після розірвання шлюбу залишити прізвище _____________ (змінити прізвище на 
дошлюбне - _______________). 
 
Додатки: 
 

№ 
з/п Опис документа: 

Подається 
оригінал/ 

копія 

Наявність оригіналу у 
Позивача (так/ні) 

1.  Свідоцтво про одруження Оригінал Ні (оригінал подається  
до суду) 

2.  Копія свідоцтва про народження дитини Копія Так 
3.  Копія паспорта позивача Копія Так 
4.  Копія картки платника податків позивача Копія Так 
5.  Копія паспорта відповідача Копія Так 
6.  Документ, що підтверджує сплату судового 

збору 
Оригінал Ні (оригінал подається  

до суду) 
7.  Копія Позовної заяви з додатками відповідно до 

кількості сторінок для Відповідача по справі. 
Копія  

 
Позивач 
 
 
«___» ____________ 2018 року  _______________         ______________ . 

           (підпис)             (прізвище, ініціали) 


