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Ірпінський міський суд Київської області 

08202, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 

 

Позивач: 

Сидорова Анастасія Сергіївна 

Дата народження: 4 червня 1985 р. 

Місце проживання (реєстрації): 53408, 

Дніпропетровська область, Нікопольський 

район, м. Марганець, вул. Лермонтова, 1, кв. 1 

Фактичне місце проживання: 08201, Київська 

область, м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-Е, 

кв. 1 

РНОКПП: 3122104187 

Номер засобу зв’язку: (099) 999-99-99 

Номер стаціонарного засобу зв’язку: 

відсутній 

Адреса електронної пошти: 

sidorova@gmail.com 

 

Відповідач: 

Сидоров Валентин Валентинович 

Дата народження: 3 травня 1976 р. 

Місце проживання (реєстрації): 08201, 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 2-Е, кв. 1 

РНОКПП: 1234567891 

Номер засобу зв’язку: (067) 777 -77 -77 

Адреса електронної пошти:  

sidorov1976@gmail.com 

 

Ціна позову: позов оцінці не підлягає 

(позовна заява немайнового характеру) 

 

Судовий збір: 908 грн 00 коп. 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про розірвання шлюбу 

 

1. Обґрунтування обраного способу захисту та підсудності: 

Відповідно до ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернення до суду з 

захистом порушеного, невизнаного оспорюваного права або інтересу. 
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Відповідно до п. 7 ч. ст. 16 ЦК України способом захисту є зокрема припинення 

правовідношення, яким в нашому випадку є розірвання шлюбу на підставі рішення суду. 

Крім цього, необхідність розірвання шлюбу у судовому порядку обумовлена 

незгодою Відповідача на розірвання шлюбу. 

Відповідно до ст. 28 ЦПК 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 або якщо він не може за 

станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За 

домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання 

чи перебування будь-кого з них. 

Оскільки зі мною проживає та знаходиться на моєму утриманні неповнолітня 

дитина, Сидорова Єва Валентинівни, 22 лютого 2007 року народження, то вважаю 

обґрунтованим подачу позовної заяви за моїм фактичним місцем проживання (доказ – 

копія свідоцтва про народження дитини та копія договору найму житлового приміщення в 

додатках). 

2.Зміст позовних вимог та викладення обставин з зазначенням доказів, на яких 

вони ґрунтуються. 

Між нами, Сидоровою Анастасією Сергіївною, 4 червня 1985 року народження та 

Сидоровим Валентином Валентиновичем, 3 травня 1976 народження було зареєстровано 

шлюб 8 вересня 2017 року відділом реєстрації актів цивільного стану м. Дітенгайм – 

Район Альб-Дунай (доказ - копія свідоцтва про шлюб в додатках), про що було зроблено 

відповідний запис про реєстрацію шлюбу, Е 18/2017. 

Після укладення шлюбу ми деякий час проживали на території України. 

Однак, останнім часом, сімейне життя між мною та Відповідачем поступово 

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

шлюбних відносин. 

Кожен з нас має протилежні погляди на шлюб та сімейне життя, ми поступово 

втратили почуття любові, зараз вже ми фактично сторонні люди одне одному. 

Спільне господарство подружжям не ведеться з липня 2020 року. Фактично шлюбні 

відносини припинені, шлюб перетворився на формальність. Втрачені всі фізичні та 

духовні зв'язки між мною та Відповідачем. Збереження сім'ї неможливе, і суперечить 

інтересам подружжя. 

Заходи, що до позасудового вирішення спору результату не принесли. 

Будь-які спори стосовно майна або інших питань між нами відсутні. 

Вважаю, що причини, які спонукають мене наполягати на розірванні шлюбу, є 

обґрунтованими і подальше спільне життя між мною з Відповідачем як подружжя та 

збереження шлюбу суперечитиме моїм інтересам. 

3.Заходи досудового врегулювання спору: через несумісність характерів досудове 

врегулювання спору є  неможливим. 

4. Заходи щодо забезпечення доказів або позову: не вживалися. 

5.Перелік поданих доказів - міститься у розділі додатки. Інші докази (в т.ч. і 

електронні) Позивачем надаватися не будуть. 
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6. Попередній розрахунок судових витрат, які Позивач поніс і очікує понести в 

майбутньому – судовий збір у розмірі 908 грн 00 коп. (дев’ятсот вісім гривень, 00 коп.) 

Інші витрати – не очікуються. 

7.Правове обґрунтування позовних вимог 

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про міжнародне приватне право», припинення 

шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час 

щодо правових наслідків шлюбу. 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про міжнародне приватне право», правові 

наслідки шлюбу визначаються спільним особистим законом подружжя, а за його 

відсутності - правом держави, у якій подружжя мало останнє спільне місце проживання, за 

умови, що хоча б один з подружжя все ще має місце проживання у цій державі, а за 

відсутності такого - правом, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний зв’язок 

іншим чином. 

Оскільки нашим останнім місцем проживання є Україна і наразі я проживаю на 

території України, то правові наслідки шлюбу будуть встановлюватися за правом України. 

А тому обґрунтованою є подача позовної заяви до суду України. 

Відповідно до ст. 19 ЦПК України, спрощене позовне провадження призначене для 

розгляду малозначних справ /…/ малозначними справами є: /…/ справи про розірвання 

шлюбу. 

Згідно до ч. 3 ст. 105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за 

позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього 

Кодексу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 24 СК України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та 

чоловіка. 

Відповідно до ч. 3 ст. 56 СК України кожен з подружжя має право припинити 

шлюбні відносини. 

Відповідно до ч. 1 ст. 110 СК України, позов про розірвання шлюбу може бути 

пред’явлений одним з подружжя. 

Згідно ст. 112 СК України, суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні 

причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, 

дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя. 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. 

8. Щодо наявності спору між тими учасниками з того самого предмету і з тих 

самих підстав – Позивач стверджує, що в судах України (та за її межами) не 

розглядається спір між тими самими учасниками з того самого предмету і з тих самих 

підстав. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, ч.2 ст. 104, ч.3 ст. 105, ч.1 ст.110, 

ст.112 Сімейного кодексу України, ст. ст. 19, 27, 175 Цивільного процесуального кодексу 

України ,- 
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ПРОШУ СУД: 

 

1. Прийняти до свого провадження позовну заяву Сидорової Анастасії Сергіївни до 

Сидорова Валентина Валентиновича про розірвання шлюбу і розглянути справу у порядку 

спрощеного позовного провадження. 

2. Шлюб між Сидоровою (дошлюбне прізвище – Карнаухова) Анастасією 

Сергіївною, 4 червня 1985 року народження та Сидоровим Валентином Валентиновичем, 

3 травня 1976 року народження зареєстрований 8 вересня 2017 року відділом реєстрації 

актів цивільного стану м. Дітенгайм – Район Альб-Дунай (запис про реєстрацію шлюбу, Е 

18/2017) – розірвати. 

3. Після розірвання шлюбу повернути Сидоровій Анастасії Сергіївни її дошлюбне 

прізвище - Карнаухова. 

4. Судовий збір в розмірі 908 грн. 00 коп. стягнути з Сидорова Валентина 

Валентиновича (08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-Е, кв. 1, 

РНОКПП 1234567891) на користь Сидоровій Анастасії Сергіївни (53408, 

Дніпропетровська область, Нікопольський район, м. Марганець, вул. Лермонтова, 1, кв. 1, 

РНОКПП 3122104187).  

 

 

Додатки: 

1. Документ, що посвідчує сплату судового збору в 1 примірнику на 1 аркуші. 

2. Оригінал свідоцтва про шлюб від 8 вересня 2017 року, запис про реєстрацію 

шлюбу, Е 18/2017 в 1 примірнику на 1 аркуші. 

3. Копія свідоцтва про народження дитини Сидорової Єви Валентинівни, 22 лютого 

2007 року народження в 1 примірнику на 1 аркуші. 

4. Копія паспорта виданого на ім’я Сидорової А.С. в 1 примірнику на 3 аркушах. 

5. Копія картки платника податків на Сидорової А.С. в 1 примірнику на 1 аркуші. . 

6. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача на 11 аркушах.  

 

Позивачем під час подачі позову подано всі наявні в неї документи. 

 

 

 

Позивач                                                                                                                  А.С. Сидорова 

 

2 квітня 2021 року 


