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До (назва) суду
адреса:
Заявник: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Заінтересована особа: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про встановлення факту батьківства
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У період з _______ року по _______ року я проживала однією сім’єю з
(П.І.Б. батька) в будинку (інформація).
(число, місяць, рік) у нас народилася донька – (П.І.Б. дитини)
(ксерокопія свідоцтва про народження – Додаток 1).
Запис про батька дитини в Книзі реєстрації народжень було вчинено
відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу України ‒ актовий
запис про народження за № __ від (число, місяць, рік).
(П.І.Б. батька) бажав і чекав народження доньки: здавав кров для
проведення аналізу на сумісність як батько майбутньої дитини, відвідував
мене в лікарні, приносив продукти та все необхідне, особисто разом зі своєю
матір’ю забирав мене з дитиною з пологового відділення після виписки.
Після народження дитини ми проживали разом ще більше шести років.
За час нашого сумісного проживання ми вели спільне господарство,
(П.І.Б. батька) проявляв постійне піклування про нас з донькою, віддавав
мені заробітну плату, купував речі.
На початку (місяць, рік) у нас почали виникати непорозуміння і я була
змушена разом з донькою піти проживати до своїх батьків за адресою:
(адреса).
Після цього (П.І.Б. батька) припинив будь-які стосунки зі мною, але
про доньку турбувався, купував їй речі. (число, місяць, рік) (П.І.Б. батька)
помер (ксерокопія свідоцтва про смерть – Додаток 4).
Походження дитини від (П.І.Б. батька) та визнання ним батьківства
підтверджується:
‒
обставинами спільного проживання та ведення з ним домашнього
господарства в період з (число, місяць, рік) по (число, місяць, рік);
‒
сумісним проживанням після народження дитини більше шести
років;
‒
спільним вихованням та утриманням дитини після її народження;
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‒
визнанням (П.І.Б. бабусі дитини) (П.І.Б. дитини) своєю онукою,
постійною турботою про дитину, участю у її вихованні та утриманні;
‒
даними історії розвитку дитини, де в графі батько зазначений
(П.І.Б. батька) (ксерокопія 1-ої сторінки історії розвитку дитини – Додаток 6);
‒
здачею (П.І.Б. батька) аналізу крові на сумісність як батька
дитини у зв’язку з моєю вагітністю.
Вищезазначені обставини та народження спільної дитини з (П.І.Б.
батька) можуть посвідчити свідки: (інформація про свідків).
Встановлення факту батьківства (П.І.Б. батька) відносно нашої доньки
сприятиме настанню для дитини як моральних, так і юридичних наслідків,
зокрема виникнення у неї спадкових прав.
На підставі вищевикладеного, керуючись частиною першою ст. 52
Конституції України, ст. ст. 49, 293, 294, 315‒318 Цивільного процесуального
кодексу України, ст. ст. 125, 130, 135 Сімейного кодексу України, п.п. 5 п. 2
ст. 4 Закону України «Про судовий збір», п. 3 Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосування
судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо
батьківства, материнства та стягнення аліментів», ‒

