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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК ________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Третя особа: Відділ ДВС (назва)
адреса:_________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Ціна позову:

AW

U

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення неустойки (пені) у зв’язку з несплатою аліментів на
утримання дитини
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(Число, місяць, рік) між мною і (П.І.Б. Відповідача) рішенням (назва
суду) від (число, місяць, рік) був розірваний наш шлюб.
Від шлюбу з Відповідачем маємо доньку (сина) (П.І.Б. дитини, число,
місяць, рік народження).
У зв’язку з тим, що Відповідач добровільно не сплачував аліменти на
утримання неповнолітньої (нього) дочки (сина), я звернулась до суду з
позовом.
Мій позов було задоволено рішенням (назва суду) від (число, місяць,
рік) і стягнуто з Відповідача на мою користь аліменти на утримання
неповнолітньої (нього) дочки (сина) у розмірі (частка) частини всіх видів
доходу до досягнення дитиною повноліття щомісячно, починаючи з (число,
місяць, рік).
У відділі ДВС (назва) було відкрито виконавче провадження і на
виконанні знаходиться виконавчий лист №___, виданий (назва суду), про
стягнення з Відповідача аліментів. Але Відповідач недобросовісно виконує
рішення суду та свій батьківський обов’язок.
Станом на (число, місяць, рік) згідно з наданим розрахунком
заборгованості по аліментах, який був наданий їй державним виконавцем
відділу ДВС (назва), борг Відповідача становить (сума).
Вважаю, що за рішенням суду Відповідач може бути зобов’язаний
сплатити неустойку (пеню) від суми несплачених аліментів на користь нашої
спільної дитини ‒ доньки (сина) (П.І.Б. дитини), у розмірі (кількість %) від
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суми несплачених аліментів за кожен день прострочення за один рік, що
передував пред’явленню позову.
Керуючись ст. ст. 180, 195, 196 Сімейного кодексу України, ст. ст. 4, 19,
23, 174, 175, 177, 184 Цивільного процесуального кодексу України, ‒

