_________________________________________________
(найменування суду та адреса суду)

Позивач:

_________________________________________________
(П.І.Б)

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

Номер засобу зв’язку: ______________________________
Відповідач:

__________________________________________________
(П.І.Б)

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

Номер засобу зв’язку: ______________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини
«__»_______ 20__р. між мною та Відповідачем укладений шлюб, який був зареєстрований
(дата укладення шлюбу)

у відділі реєстрації актів цивільного стану _______________________, актовий запис №__
(найменування відділу реєстрації)

від «__» ______20__ р. (копія свідоцтва про шлюб додається).
В шлюбі у нас з відповідачем народилася дочка (син) ____________, «__»_____20__ року
(П.І.Б. дитини)

народження (копія свідоцтва про народження додається).
Рішенням ___________________ від «___»_________ 20__ р. шлюб між мною та
(найменування суду)

(дата винесення рішення)

відповідачем був розірваний.
Після розірвання шлюбу дочка (син (діти)) проживає (ють) зі мною.
Відповідач працює в ________________ на посаді ________________, але кошти на
(вказати місце роботи)

утримання дитини (дітей) добровільно надавати відмовляється.
Діти повністю знаходяться на моєму утриманні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 79, 80, 180, 181, 182, 183, 191 СК України,
ст. ст. 3, 15,.109, 118, 119, 120 ЦПК України, -

1.

ПРОШУ:
Стягнути з _____________________________________________ на користь
(П.І.Б. відповідача та ідентифікаційний номер)

________________________________ аліменти на утримання неповнолітньої дитини (дітей)
(П.І.Б. відповідача та ідентифікаційний номер)

__________ «__» ________ 20__ року народження у розмірі 1/4 частина (на двох дітей 1/3 ч., на
(П.І.Б. дитини)

трьох дітей 1/2 ч.), щомісяця від усіх видів його заробітку (доходу), але не менше ніж 30
відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з моменту
звернення до суду з цим позовом й до досягнення дитини (дітей) повноліття.
2.
Судові витрати по справі покласти на відповідача.
Додатки:
1. Копія паспорта позивача та ідентифікаційний номер.
2. Копія паспорту відповідача та ідентифікаційний номер.
3. Копія рішення про розірвання шлюбу.
4. Копія свідоцтва про народження дитини.

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
«____» ____________ 20___р.

______________/ П.І.Б/
(підпис)

