Подільський районний суд м. Києва
Позивачка: Редько Олександра Віталіївна
04.11.1980 року народження
уродженка м. Житомира
04071 м. Київ пр-т. Леніна, ___ кв.___
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Відповідач: Редько Іван Олегович
16.03.1973 року народження
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уродженець м. Макарова

я

04071 м. Київ, пр-т Правди, __ кв.__
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Я з відповідачем одружилася 09 жовтня 2010 року. Шлюб зареєстрований Макарівським
міським відділом РАЦС, актовий запис № 35456. (копія свідоцтва про шлюб додається). Від
цього шлюбу маємо малолітню дочку Редько Аліну Іванівну 27.01.2012 року народження, яка
проживає зі мною і перебуває на моєму утриманні, (копія свідоцтва про народження
додається). Спільне життя з відповідачем не склалося через відсутність взаєморозуміння між
нами, розходження поглядів на сімейні відносини та сімейні обов'язки з ведення спільного
господарства та виховання дитини. Відповідач влаштовує постійні скандали, в тому числі в
присутності сторонніх людей і в громадських місцях, що ображає мої честь і гідність.
Відповідач постійно пред'являє мені неогбрунтовані претензії, що робить спільне життя
нестерпним, тому що відповідач постійно ганьбить, ображає мене і принижує мої честь і
гідність.
Від постійних суперечок, суперечок і скандалів погіршилося моє самопочуття, я перебуваю
в стані постійного стресу. У мене порушився сон і погіршилася працездатність. При цьому
відповідач не бере участі матеріально в житті сім'ї, не бажає влаштуватися на роботу і весь
тягар забезпечення сім'ї лежить на моїх плечах. Спільне господарство не ведеться з липня
2014 року. Фактичні шлюбні відносини припинені з липня 2014 року. Втрачені всі фізичні та
духовні зв'язки між нами.
Збереження сім'ї неможливо, і суперечить нашим інтересам. Я бажаю створити нову сім’ю.
Шлюб розриваємо вперше. Суперечки про місце проживання дитини і розподіл спільного
майна немає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 3 ЦПК України, ст.ст. 105, 110 Сімейного
Кодексу України,
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ПРОШУ:
Розірвати шлюб між мною і відповідачем Редько Іваном Олеговичем, 16.03.1973 року
народження, уродженець міста Макарова Київської області, зареєстрований 09 жовтня 2012
року Макарівським міським відділом РАЦС Київської області, актовий запис № 35456.
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Програма:
квитанція про оплату держмита;
квитанція про сплату інформаційно-технічного забезпечення;
копія позовної заяви для відповідача;
копія паспорта позивачки;
копія свідоцтва про народження дитини;
копія свідоцтва про шлюб
копія довідки про доходи позивачки;
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Судові витрати покласти на відповідача.
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