
 

 

«____» _____ 20__ р. 

Солом’янський районний суд м. Києва 

 

вулиця Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113 

 

 

Позивач: 

 ______________________________ 

Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

Представник позивача: 

Адвокат ____________________ 

Адреса для листування: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

Тел: _____________ 

Відповідач-1: 

Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

 Відповідач-2: 

Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  



офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

  

Ціна позову: _____________ гривень. 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу та визнання права 

спільної сумісної власності на майно 

 

Позивач звертається до Солом’янського районного суду міста Києва з позовною заявою  

до _______________, ________________  про встановлення факту проживання однією сім’єю 

без шлюбу та визнання майна спільною сумісною у зв’язку з наступним. 

 

Відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право 

в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

 

13 січня 2000 року позивач познайомилась з гр. Ообою-1.  

У січні  2002 році позивач та Особа-1 розпочали фактичні сімейні стосунки та почали 

проживати разом однією сім’єю в двохкімнатної квартирі № __ по вулиці __________ у 

будинку № ___ в місті Києві (факт спільного проживання в зазначеній квартири 

підтверджується показаннями свідків та фотографіями, які додаються). 

З жовтня 2006 року по квітень 2007 рік позивач спільно проживала з Особою-1 у квартирі 

за адресою: м. Київ, вул. __________, буд. __, кв. ___, в якої позивач має реєстрацію місця 

проживання.  

З травня 2007 року до 03 червня 2011 року позивач спільно проживала з Особою-1 у 

квартирі за адресою: м. Київ,  вул. ____, буд. №- __, кв.__. 

Таким чином з січня 2002 року позивач та Особа-1 були пов’язані спільним побутом, 

мали взаємні права та обов’язки, але не звертались до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану про реєстрацію шлюбу. 

В період спільного проживання сторін, позивач та Особа-1 неодноразово від’їжджали з 

України на відпочинок до інших країн, а саме до Австрії у 2003 році, Німеччини у 2007 році, 

що підтверджується відеозаписами на переносному оптичному диску (компакт диску) та 

закордонним паспортами. 

В період спільного проживання сторони вели постійно спільне господарство, вели  

спільний бюджет, купували майно, товари для сумісного користування, спільно проводили 

свята, їздили на відпочинок, що підтверджується товарними чеками, квитанціями, 

фотографіями та може підтвердитися свідченнями свідків.  

Також Позивач здійснювала піклування за хворим Особою-1, так як він потребував 

стороннього догляду та піклування, медичний діагноз якому було встановлено у 2007 році. 

Отже, між позивачем та Особою-1 склалися усталені відносини, що притаманні подружжю. 

В період спільного проживання позивач працювала з 2003 р. по 2006 р. вихователем у 

дошкільному навчальному закладі № __, який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар 

__________, буд. ___, що підтверджується трудовою книжкою. З 2006 р. по 2009 р. позивач 

працювала у частому порядку вихователькою (нянею) у відомій телеведучій 

________________, яка цей факт може підтвердити.  

 
 


