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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: Орган опіки і піклування (назва)
адреса:_________________________
тел.: ___________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
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(Число, місяць, рік) Відділом РАЦС (назва) зареєстровано наш шлюб з
Відповідачем.
Від шлюбу з Відповідачем маємо неповнолітню дитину ‒ дочку (сина)
(П.І.Б. дитини, число, місяць, рік народження).
Наше спільне життя з Відповідачкою не склалося, тому (рік) шлюб між
нами було розірвано відповідно до рішення (назва суду) від (число, місяць,
рік).
Колишня дружина разом з донькою (сином) проживають окремо від
мене за адресою : ____________.
Рішенням (назва суду) від (число, місяць, рік) з мене стягнуто на
користь (П.І.Б. відповідача) на утримання доньки (сина) аліменти в розмірі
1/4 частини моїх доходів.
Місце проживання неповнолітньої дитини – доньки (сина) (П.І.Б., рік
народження), після розірвання шлюбу визначено з матір’ю – (П.І.Б.
відповідача).
Відповідно до ст. 158 Сімейного кодексу України за заявою матері,
батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні
дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
Рішення про це орган опіки та піклування постановляє на підставі вивчення
умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають
істотне значення. Рішення органу опіки та піклування є обов’язковим до
виконання. Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу опіки та
піклування, зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду,
завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.
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На підставі ст. 158 Сімейного кодексу України я звернувся до органу
опіки та піклування (назва).
Рішенням № ___ Виконавчого комітету (назва) від (число, місяць, рік)
«Про визначення способів участі у вихованні та спілкуванні з
неповнолітньою дочкою (сином) гр. (П.І.Б. позивача)» було встановлено
(П.І.Б. позивача) для участі у вихованні та спілкуванні з неповнолітньою
дочкою (сином) (П.І.Б., рік народження), такі способи участі побачення через
тиждень у (день) з ____ год. до ____ год.
Але Відповідач (П.І.Б.) чинить перешкоди побаченням батька та
доньки (сина) і не виконує відповідне рішення виконкому, не дає мені
можливості бачитися з донькою (сином), саме тому я вимушений звернутися
до суду.
В даний час я працюю (посада, місце роботи) та отримую стабільну
заробітну плату.
Донька (син) навчається в (місце навчання).
Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають
рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували
вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх
окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків
щодо дитини.
Згідно зі ст. 142 Сімейного кодексу України діти мають рівні права та
обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у
шлюбі між собою.

