
__ червня 2018 року 

  Вишгородський районний суд 

Київської області 

 

вулиця Кургузова, 7, Вишгород, Київська обл., 07300 

Тел.:  04596 54339 
 

 

Позивач:  

_______________________________ 
Адреса: ____________________ 

РНОКПП _____________ 

Електронна пошта: - ____________ 

офіційна електронна адреса – відсутня 

Тел.: _____________ 

 

Представник позивача:  

Адвокат ______________________ 
     Адреса для листування: ________________ 

     Свідоцтво про право на зайняття адвокатською  

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно- 

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № ______  

                                                          від ___.___.___ року     

                                                        офіційна електронна адреса: 

 ______________ 

     Електронна пошта: ___________ 

     Тел.: _____________ 

 
Відповідач:  

___________________________ 

Адреса: _________________________ 

РНОКПП 3__________________ 

Електронна пошта: - _______________ 

офіційна електронна адреса – невідома 

Тел.: _______________ 

 

позов немайнового характеру 

 
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  

 

про виключення відомостей про особу як батька 

з актового запису про народження дитини 
 

 

 

Між позивачем та відповідачем 29 листопада 2014 року був укладений шлюб та 

зареєстрований Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Подільського районного 

управління юстиції у м. Києві, актовий запис № __________, що підтверджується копією Свідоцтва 

про шлюб від 29 листопада 2014р., копія якого додається.   

 

06 січня 2017 року відповідачка народила сина - ______________, а 18.01.2017 року 

зареєструвала його у Виконавчому комітеті ___________ сільської ради Вишгородського району 

Київської області, актовий запис №_____ (копія свідоцтва про народження дитини – додається).  

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&oq=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&aqs=chrome..69i57j69i61j0l4.853j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Батьком народженої дитини згідно ч. 1 ст. 122 Сімейного кодексу України було записано 

позивача. Однак позивач з цим на згоден з наступних підстав. 

 

Спільне подружнє життя у позивача та відповідача не склалося.  

На даний час у Вишгородському районному суді Київської області розглядається справа  

_____________ за позовною заявою відповідачки (__________________) до позивача 

(_________________) про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. 

  

Починаючи з квітня 2016 року відповідачка та позивач припинили спільно проживати, так 

як відповідачка від’їхала до міста ________________ до своїх батьків, які тимчасово там проживали.  

Про те, що відповідачка завагітніла позивач дізнався від неї у травні місяці 2016 р., 

отримавши від неї за допомогою зв'язку через вайбер фото копію листа огляду хворого в 

приймальному відділенні Міської клінічної лікарні №-__ м. ____ (Копія листа -додається).  

Про народження дитини - ______________ позивач дізнався по телефону особисто від 

відповідачки, яка на той час вже повернулася із _____________ та проживала в м. ________.  

З моменту народження дитини та по даний час позивач ніколи не бачив малюка - 

______________, так як відповідачка чинила перешкоди в цьому.  

У позивача є обґрунтовані сумніви щодо того, що він являється біологічним батьком дитини, 

які полягають у тому, що у період ймовірного зачаття між сторонами вже не існували спільні 

відносини у тому числі і статеві. 

 

З метою достовірного встановлення і підтвердження батьківства або доведення відсутності 

кровного споріднення батьківства позивач до позову подає клопотання про призначення 

молекулярно-генетичної експертизи (ДНК-тесту на батьківство).  

 


