
 
До _______________ районного суду  м. ____________ 

 

Позивач:                     ________________________ 

Дата народження: ________________ року 

Місце проживання: ________________________ 

 

Відповідач:              ________________________ 

Дата народження: ________________ року 

Місце проживання: ________________________ 

Місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю 

«__________».  

 

 

 

Позовна заява про стягнення аліментів 

 

 

  __________ року я уклала шлюб  з ____________________, який ми зареєстрували у міському 

відділі реєстрації актів цивільного стану № ____ _______________ обласного управління юстиції. 

Від шлюбу ми маємо  сина – _________________________, __________ року народження, яка 

проживає разом зі мною і перебуває на моєму утриманні, що підтверджується відповідною довідкою, 

виданою виконавчим комітетом _________________________ (додається). 

Починаючи з _______________ року я не працюю, жодного прибутку, за винятком державної 

допомоги по догляду за дитиною до досягення нею трирічного віку у сумі _______________ на місяць 

та єдиноразової державної допомоги у сумі _______________, не маю. 

Відповідач працює у товаристві з обмеженою відповідальністю «__________» на посаді 

_______________ і отримує заробітну платню у розмірі _______________грн. на місяць.  

Матеріальну допомогу на утримання сина він мені не надає, хоча згідно із ст. 180 СК України 

зобов’язаний надавати.  

Аліменти відповідач нікому не платить. 

Подати заяву про розірвання шлюбу не є можливим, оскільки відповідач відмовляється від 

зустрічей, уникає телефонних розмов. 

На підставі вищевикладеного й у відповідності до ст. 180, ч. 3 ст. 181,  ст. 182,  ч. 1 ст. 183, ч. 

1 ст. 191  СК України, 

 

прошу: 

 

Стягувати з ____________________, __________ року народження, який проживає за адресою: 

м. __________, вул. __________, буд. _____, кв. __, аліменти на мою користь на утримання сина 

____________________  __________ року народження у твердій грошовій сумі, у розмірі __________ 

(_______________) грн. щомісяця, починаючи стягувати від дня подання позову до суду і до 

досягнення сином повноліття. 

 

 

Додатки: 

 
1. Дві копії свідоцтва  про укладення шлюбу. 

2. Дві копії свідоцтва про народження ____________________. 

3. Дві копії довідки з місця проживання про перебування ____________________на моєму утриманні. 

4. Копія паспорту відповідача. 

5. Копія паспорту позивача. 

6. Два примірники позовної заяви. 

 

 

 

 

 

______________ р.      ____________    ____ПІБ____. 

            (підпис) 


