
 

П О З О В Н А  З А Я В А 

про визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

 

Позивач _________________ звертається до Святошинського 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 законних інтересів. 

Позивач є наймачем трикімнатної квартири № ___, що знаходиться в будинку № __ 

по вул. _________ у м. Києві, це підтверджується Розпорядженням Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації про внесення змін у договір найму житлового 

приміщення № ___ від ___ _____20__ року (копія Розпорядження додається до позову). 

На даний час в вищезазначеній квартирі є зареєстровані члени сім'ї наймача, а саме: 

- мати - __________________; 

- брат - _____________________; 

- сестра (відповідач) - ______________________. 

Вже більше двадцяти років сестра позивача - відповідач ______________ не 

проживає у квартирі № ______, що знаходиться в будинку № __ по вул. _____________ у м. 

Києві, окрім того вона не допомагає сплачувати щомісячні платежі за комунальні послуги, 

які на неї нараховуються, на підтвердження цього до позовної заяви додаються копії Актів 

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

завірені печаткою Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Святошинського району м. Києва» Житлово-Експлуатаційна дільниця 

№__, що були складені протягом  більш ніж 6-ти місяців (копії актів додаються до позову). 

Окрім того, підтвердити відсутність відповідача за місцем його реєстрації можуть 

свідки: 

- ________________, зареєстрована за адресою: _____________; тел.__________. 

- ________________, зареєстрована за адресою: ______________; тел.____________. 

(клопотання про виклик свідків додається до позову). 

 

При неодноразових проханнях позивача відповідач відмовляється добровільно 

знятись з реєстрації місця проживання. 
Відповідачка категорично відмовляється добровільно знятися з реєстрації, тому 

виникла необхідність у зверненні з позовом до суду, так як наявний спір. 

 
 


