
 

Солом’янський районний суд м. Києва 

03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25. 

 

 

Позивач: 

 

______________________________ 
Адреса реєстрації: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

 

Представник позивача: 

 

Адвокат ____________________ 

Адреса для листування: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

тел. _____________ 

Відповідач: 

______________________________ 
Адреса для реєстрації: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

Треті особи, що не заявляють вимог до предмету спору: 

 

______________________________ 
Адреса для листування: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

 

Позов немайнового характеру 
 

 

 

П О З О В Н А  З А Я В А 

про визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням (в порядку ст. 71 ЖК УРСР) 

 

Позивач - _______________________ звертається до Солом’янського районного суду 

м. Києва з позовною заявою за захистом свого порушеного права, обґрунтовуючи свої 

позовні вимоги наступним. 



Відповідно до ч. 1 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. 

Позивач є співвласником ½ квартири № __, що знаходиться в будинку № ___ по вул. 

_______________ у м. Києві, це підтверджується нотаріально посвідченим договором 

купівлі-продажу квартири від ___ ______ _____ року (копія договору купівлі-продажу 

додається до позовної заяви). 

___  ____   _____ року, за згодою позивача, у вищевказаній квартирі був 

зареєстрований її знайомий громадянин _____________________, який не являється членом 

сім’ї ні позивача, ні її доньки – _______________, яка є власницею ½ квартири (копії довідок 

про реєстрацію місця проживання особи із зазначенням зареєстрованих осіб додається до 

позову). 

На даний час в квартирі проживають батьки позивача, які сплачують плату за 

комунальні послуги. Відповідач не проживає в даній квартирі, ніколи не проживав, особисті 

речі відповідача в ній відсутні, окрім того він не допомагає сплачувати комунальні послуги, 

які на нього нараховуються, на підтвердження цього додаємо до позовної заяви копії Актів 

про відсутність (не проживання) особи за місцем її реєстрації, які підписані сусідами та 

завірені печаткою Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування 

житлового фонду» Центр обслуговування споживачів №__, що були складені протягом 6-

ти місяців (копії актів додаються до позову). 
 


