
 Ірпінський міський суд Київської області 

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7, 

 

Позивач: 

 

 

 

 

 

Іванов Іван Іванович 

місце реєстрації: 

Індекс, м. Київ, вул. Івана Івановича, 1, кв. 1, 

місце проживання: 

Індекс, м. Київ, вул. Петра Петрович, 1, кв. 1, 

моб. тел.: (050) 555-55-55 

 

Відповідач: 

 

Іванова Надія Федорівна 

місце реєстрації: 

Індекс, м. Ірпінь, вул. Василя Васильовича, 1, кв. 1, 

місце проживання: 

Індекс, м. Київ, вул. Івана Івановича, 1, кв. 1, 

моб. тел.: 067-777-77-77 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про розірвання шлюбу 

 

 Я, Іванов Іван Іванович перебуваю у шлюбі з Івановою Надією 

Федорівною (надалі – Відповідач). 

Викладене підтверджується свідоцтвом про шлюб, з якого вбачається, що 

наш шлюб зареєстрований в законному порядку 05.05.2005 року Відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління 

юстиції у м. Києві за актовим записом № 5555. 

Від даного шлюбу у нас народилася спільна дитина: Іванов Василь 

Іванович, 23.10.2012 року народження. 

Сімейне життя між нами з Відповідачем не склалось, нас нічого вже не 

пов’язує, ми не ведемо спільного господарства. 

З 15.09.2014 року ми з Відповідачем проживаємо окремо, через що, 

шлюбно-сімейні відносини між нами припинені. 

Причиною розірвання шлюбу є те, що кожен з нас має діаметрально 

протилежні погляди на шлюб та сім’ю. Ми різні люди за характерами. 

Збереження сім'ї неможливо і суперечить нашим інтересам, а тому 

примирення між нами неможливо. 

Відповідно до ч. 1 ст. 110 Сімейного кодексу України (далі за текстом – СК 

України), позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із 

подружжя. 

Згідно ч. 2 ст. 112 СК України та Постанови Пленуму Верхового суду України 

«Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право 

на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя» № 11 від 21 грудня 2007 року, суд постановляє рішення про 

розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя 



подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам 

їхніх дітей, що мають істотне значення. 

Через це я вимушений звертатися до суду з позовом про розірвання 

шлюбу. 

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 4, 174, 175 Цивільного 

процесуального кодексу України та ст. ст. 110, 112 Сімейного Кодексу України, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження по справі. 

2. Шлюб між мною, Івановим Іваном Івановичем, та Відповідачем, Івановою 

Надією Федорівною, зареєстрований 27.08.2013 року зареєстрований в 

законному порядку 05.05.2005 року Відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві за 

актовим записом № 5555 - розірвати. 

 

 

ДОДАТКИ: 

 

1. Копії позовної заяви з додатками; 

2. Копії паспорту та ІПН Позивача; 

3. Копії паспорту та ІПН Відповідача; 

4. Копії свідоцтва про шлюб; 

5. Копії свідоцтва про народження дитини; 

6. Квитанція про сплату судового збору. 

 

 

 

 

«_____» _____ 2017 року    Іванов Іван Іванович 

 


