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Галицький районний суд міста Львова 

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2 

 
Позивач: Василенко Василина Василівна 

79000, м. Львів, вул. , буд.    

РНОКПП:      

Номер засобу зв’язку:     

Адреса електронної пошти:    

Офіційна електронна адреса:     

 

Відповідач: Василенко Василь Васильович 

79000, м. Львів, вул. , буд.    

РНОКПП:      

Номер засобу зв’язку:     

Адреса електронної пошти:    

Офіційна електронна адреса:     

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 

15 січня 2012 року Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

   зареєстровано шлюб між мною, Василенко В.В. (позивач) та 

Василенко В.В. (відповідач), про що зроблено актовий запис за № , що підтверджується 

свідоцтвом про шлюб серія         № від р. 

Від даного шлюбу спільних дітей не маємо (якщо є спільні діти, вказуємо про це). 

Подружнє життя з відповідачем не склалося 
 

(вказати обставини, що спричинили розірвання шлюбу) 

 

 

    . 

На даний час, я     

 

(вказати, які стосунки з відповідачем на даний момент) 

 

  . 

Згідно 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 ст. 110 СК України, позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений 

одним із 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 (ст. 112 СК України). 

 
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що сім’я розпалася остаточно, примирення та 

збереження шлюбу між нами є неможливим. 

Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі Закону України «Про 

судовий збір» . 

https://adalet.com.ua/


2 

©Адвокатське бюро «Умероджа та партнери» 2021 

 

 

(Якщо особа звільнена від сплати судового збору відповідно до закону, в позовній заяві 

зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.) 

На виконання вимог ст. 175 ЦПК України, повідомляю суд, що: 

1)   ; 

2)   ; 

3)   ; 

4)   ; 

5)   ; 

6)   . 

 
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 105, 110, 112 СК України, ст. 175 ЦПК 

України, - 

ПРОШУ СУД: 

Розірвати шлюб, зареєстрований 15 січня 2012 року Міським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану між мною, Василенко В.В. 

(позивач) та Василенко В.В. (відповідач), актовий запис № . 

 
Додатки: 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5. ; 

6. . 

 

 

 
Василенко В.В.        20    року 
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