
 

 
 

До:  Оболонського районного суду 
міста Києва 
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є 
 

Позивач: 
 
  

Косинський Андрій Олександрович 
04210, м. Київ, вул. Прирічна, 7, кв. 22 
 

                                        Відповідач: 
 

Косинська Юлія Анатоліївна 
04210, м. Київ, вул. Малиновського, 14 
 
 

 
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання шлюбу 

 
27 липня 1990 року Ленінським відділом запису актів громадянського стану м. 

Миколаєва було зареєстровано шлюб між позивачем – Косинським Андрієм Олександровичем 
(дата народження – 28 грудня 1968 року) та відповідачкою – Косинською Юлією 
Анатоліївною (дата народження – 15 квітня 1968 року, прізвище до укладення шлюбу – 
Борзикова), актовий запис № 833, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу, 
виданим 27 липня 1990 року Ленінським відділом запису актів громадянського стану м. 
Миколаєва (копія додається). 

Від цього шлюбу подружжя має дітей: 
 повнолітнього сина Косинського Дмитра Владиславовича, 09 грудня 1990 року 

народження;  
 малолітнього сина Косинського Михайла Владиславовича, 11 червня 2013 року 

народження.  
Відповідно до ч. 3 ст. 105 Сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок 

його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 
110 цього Кодексу.  

Згідно з ч. 1 ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може 
бути пред'явлений одним із подружжя. 

Частиною 2 ст. 112 Сімейного кодексу України передбачено, що 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. 

Спільне життя з відповідачкою не склалося. На дату подання цієї заяви між сторонами 
відсутні фактичні шлюбні відносини та спільне господарство не ведеться.  

Подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу є неможливим та 
суперечитиме інтересам позивача у зв’язку з відсутністю між сторонами взаєморозуміння, 
розбіжністю в поглядах на сімейні відносини та сімейні обов’язки по веденню спільного 
господарства. Через це позивач перебуває у стані постійного стресу, що негативно 
відображається на його здоров’ї, самопочутті та працездатності.  

У даний час малолітня дитина проживає з відповідачкою. Сторонами досягнуто згоди 
про те, що дитина буде проживати разом з матір'ю і після розірвання шлюбу. 

На дату подання цієї заяви спору про поділ майна, що є спільною власністю 
подружжя, а також про аліменти немає.  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 105, 110, 112 Сімейного кодексу 
України, – 

 
 



 

 
 

 
ПРОШУ: 

 
Розірвати шлюб, укладений між Косинським Андрієм Олександровичем, 28 грудня 

1968 року народження, та Косинською Юлією Анатоліївною, 15 квітня 1968 року народження, 
зареєстрований 27 липня 1990 року Ленінським відділом запису актів громадянського стану м. 
Миколаєва, актовий запис № 833. 

 
 
Додатки: 
 

1. Докази сплати судового збору (оригінал квитанції); 
2. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, виданого 27 липня 1990 року Ленінським 

відділом запису актів громадянського стану м. Миколаєва; 
3. Копія свідоцтва про народження Косинського Дмитра Владиславовича, виданого 

Ленінським відділом запису актів громадянського стану м. Миколаєва від 11 грудня 
1990 року; 

4. Копія свідоцтва про народження Косинського Михайла Владиславовича, виданого 
Відділом реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління 
юстиції від 14 червня 2013 року; 

5. Копія паспорту позивача; 
6. Копія ідентифікаційного коду позивача; 
7. Копія паспорту відповідачки; 
8. Копія ідентифікаційного коду відповідачки; 
9. Копія позовної заяви з додатками для відповідачки. 

 
 
 
 

 «___» ____________ 2017 року      Косинський А.О. 
 


