_________________________________________________
(найменування суду та адреса суду)

Заявники:

_________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
__________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
ЗАЯВА
про розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя
«__»_______20__р. між мною та Відповідачем укладений шлюб, який був зареєстрований
(дата укладення шлюбу)

у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________________________________________,
(найменування відділу)

актовий запис № _______ від _______________ р. (копія свідоцтва додається).
Від шлюбу ми маємо дочку (сина) ______________, «__» ________ 20__ року народження
(П.І.Б)

(копія свідоцтва додається).
Спільне життя у нас не склалося через різні погляди на життя та не сумісністю характерів,
розходження поглядів на сімейні відносини та сімейні обов'язки.
З «___» _______ 20__ року, ми проживаємо окремо та не ведемо спільного господарства й
маємо різний бюджет. Наш шлюб на теперішній час є формальним, тому ми за спільною
згодою вирішили розірвати шлюб. Також між нами досягнуто згоди, щодо постійного
проживання доньки (сина) з матір'ю, а батько бере на себе обов'язок приймати участь у
вихованні та утриманні доньки (сина (необхідно вказати умови, нотаріально посвідченого
договору між сторонами)), про що свідчить договір про призначення місця проживання дитини
та участь батьків у її вихованні від «___» _______ 20__ року засвідченого приватним
нотаріусом ________________________________ (копія якого додається).
«____» ________ 20__ року, між нами укладений договір про розмір аліментів на
утримання неповнолітньої доньки (сина), відповідно до якої (необхідно вказати умови,
нотаріально посвідченого договору між сторонами). Вказана угода посвідчена приватним
нотаріусом ________________________________, «____» ________ 20__ року (копія якого
додається).
Враховуюче вищевикладене та керуючись ст. ст. 104, 105, 109, 110, 112, 114 СК України,
ст. ст. 3, 15, 109, 118, 119, 120, 234 ЦПК України, п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду
України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на
шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від
21.12.2007 N 11, ПРОСИМО:
1. Розірвати шлюб між ___________, «__» _______20__ року народження та
(П.І.Б)

___________, «___» _____ 20__ року народження, зареєстрований «___» ________ ____ року,
(П.І.Б)

у відділі реєстрації актів цивільного стану _______________, актовий запис №_від
«__»________20_р.

(найменування відділу)

2. Після розірвання шлюбу ____________________________________ залишити (або
(ПІБ одного з подружжя, що змінило фамілію)

змінити)

прізвище - ________________.
(дівоче прізвище)

Додатки:
1.
Оригінал квитанція про сплату судового збору.
2.
Копія паспорту позивача.
3.
Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу.
4.
Копія свідоцтва про народження дитини.
5.
Копія нотаріально посвідченого договору про призначення місця проживання дітей
та участь батьків у їх вихованні.
6.
Копія нотаріально посвідченого договору про розмір аліментів на дитину.
«____» ____________ 20___р.

______________/ П.І.Б/
(підпис)

______________/ П.І.Б/
(підпис)

