
__ червня 2018 року 

  Вишгородський районний суд 

Київської області 

 

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

Тел.:  04596 54339 

 

 

Позивач (відповідач у первісному позові):  

_______________________________ 
Адреса: ____________________ 

РНОКПП _____________ 

Електронна пошта: - ____________ 

офіційна електронна адреса – відсутня 

Тел.: _____________ 

 

Представник позивача (відповідача у первісному позові):  

Адвокат ______________________ 
     Адреса для листування: ________________ 

     Свідоцтво про права на зайняття адвокатською  

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно- 

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № ______  

                                                          від ___.___.___ року     

                                                        офіційна електронна адреса: 

 ______________ 

     Електронна пошта: ___________ 

     Тел.: _____________ 

 

Відповідач (позивач у первісному позові):  

___________________________ 

Адреса: _________________________ 

РНОКПП 3__________________ 

Електронна пошта: - _______________ 

офіційна електронна адреса – невідома 

Тел.: _______________ 

 

зустрічна позовна заява немайнового характеру 

 

Суддя – ________ 

Справа № _________ 
 

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА  

 

про виключення відомостей про особу як батька 

з актового запису про народження дитини 

__ квітня 2018 року суддею Вишгородського районного суду Київської області _______ 

винесено ухвалу про відкриття провадження у справі по справі  № _________ за позовною заявою 

________________ до ______________, про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. 

Підготовче засідання у справі  № _________ призначено на __годин 00 хвилин ____ червня 

2018 року у приміщенні Вишгородського районного суду Київської області за адресою: вул. 

Кургузова, 7, м. Вишгород Київської області, 07300.  

Керуючись ч.6. ст.30, п.3 ч.2 ст.49, ст. 193 ЦПК України про право на звернення до суду за 

захистом та відповідно до ст. 123 ЦПК України відповідно до яких відповідач має право пред’являти 

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


зустрічний позов, відповідач ________________ (надалі у тексті – відповідач) пред’являє зустрічний 

позов до ___________________ (надалі у тексті – позивач) про оспорювання батьківства, а саме про 

виключення відомостей про особу як батька з актового запису про народження дитини. 

 

Обставин справи. 

  

Дійсно 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., яка знаходиться у матеріалах справи.  

Відповідач не заперечує проти вимог позивача щодо розірвання шлюбу та  відновлення 

позивачу дошлюбного прізвища.  

Щодо стягнення з відповідача аліментів на утримання дитини – _______________, яка 

народилася 06 січня 2017 року, відповідач заперечує в повному обсязі та просить суд цим 

зустрічним позовом відмовити позивачу у позовних вимогах про стягнення аліментів на утримання 

дитини та виключити відомості про відповідача - __________________ як батька з актового запису 

про народження дитини - ______________________. 

 


