
«__» ____ 201_р. 

 

Оболонський районний суд міста Києва 

вул. Маршала Тимошенко, 2Є, Київ, Київська обл., 04212 

 

Заявник: ___________________ 

Адреса:  __________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________ 

Тел.: +38 ___________ 

Електронна адреса:  ______________ 

 

Заінтересована особа: 

 

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу 

________________________________________  

Адреса:  __________________ 

Тел.: +38 ___________ 

Електронна адреса:  ______________ 

 

 

ЗАЯВА 

про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу 

 

Згідно із ч.1 ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи законних інтересів. 

Враховуючи викладене, я ______________ звертаюсь до Оболонського районного суду 

м. Києва із заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу. 

Наприкінці 2004 р. я познайомилась з Особою -2.  

 

Через деякий час наші стосунки почали носити характер подружніх та з початку 2005р. 

ми почали проживати однією сім’єю без реєстрації шлюбу, оскільки на той час Особа -2 

перебував в зареєстрованому шлюбі з колишньою дружининою. 
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 23 червня 2005 р. шлюб між Особою-2. та його дружиною було розірвано. 

 

Протягом 2005-2006 років ми не мали постійного місця проживання, переїжджаючи 

разом з однієї квартири до іншої, оскільки в квартирі, в якій ми потім постійно проживали  

проводився ремонт. 

 

У _____  2005 році, я та Особа-2 розпочали фактичні сімейні стосунки та почали 

проживати разом однією сім’єю в квартирі № ___ по вулиці _____ у будинку № ____ у місті 

____ (факт спільного проживання в зазначеній квартири підтверджується показаннями 

свідків та фотографіями, які додаються). 

 

З ______ 2006 року по ________ 2007 рік ми спільно проживали з Особою-2 у квартирі 

за адресою: м. ____, вул. ______, буд. ___, кв. ____ (факт спільного проживання в зазначеній 

квартири підтверджується показаннями свідків та фотографіями, які додаються). 

 

З початку 2007р. ми переїхали в квартиру № ___ по вулиці _____ у будинку № ___ у 

місті ____ в якої Особа-2 мав реєстрацію місця проживання та спільно проживали однією 

сім’єю до смерті Особи -2 факт спільного проживання в зазначеній квартири 

підтверджується показаннями свідків та фотографіями, які додаються). 
 


