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Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 

 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20 

 

Заявник: Ясевич Марина Олександрівна 

31.07.1984 р.н., серія паспорта ВК 435775, виданий  

Будьоннівським РВ ДМУ  ГУ МВС України 

 у Донецькій області 04.12.2007 р. 

РНОКПП 3089300681 

місце реєстрації: 

м. Донецьк, вул. Незалежності, буд.15, кв. 24  

Адреса для кореспонденції: м. Львів, вул. К. Левицького, 5/5а 

Електронна пошта jasiewiczmarina@wp.pl 

  

в інтересах якої діє: 

Представник Заявника: Адвокат Мицик Олег Володимирович 

79005, м. Львів, вул. К.Левицького, 5/5А 

РНОКПП 2502318574 

Моб. тел. +38 (067) 313 78 19  

e-mail: mytcyk@gmail.com 

 

Боржник: Ясевич Маріуш Едуардович 

21.10.1980 р. н., серія паспорта – ВК 995794, 

виданий Будьоннівським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл.  

РНОКПП 2951403357 

місце реєстрації: 

 м. Донецьк, вул.230ї стр. дивізії, буд.32, кв. 17 

Моб. тел. невідомо 

Інші засоби зв’язку невідомі 

 

ЗАЯВА 

про видачу судового наказу 

 

24.11.2007 р. між Ясевич М.О. та Ясевич М.Е. був зареєстрований шлюб у 

Будьоннівському районному у місті Донецьку відділі державної реєстрації актів цивільного 

стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), актовий 

запис №690. 12.01.2021 року рішенням Красноармійського міськрайонного суду Донецької 

області у справі № 235/7675/20 шлюб було розірвано. 

Від спільного шлюбу у нашій сім’ї народився син, Ясевич Данііл Маріушович, 

04.08.2010 року народження, якому виповнилося 10 років, що підтверджується Свідоцтвом 

про народження Серії 1-НО №346711, виданий Відділом реєстрації актів цивільного стану 

Будьоннівського районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької області 16.08.2010 

року. 

Дитина проживає з мамою – Ясевич М.О., повністю знаходиться на її утриманні. 

Домовленості про добровільну виплату аліментів на утримання сина між батьками дитини не 

досягнуто. Відтак, в Ясевич М.О. виникла необхідність звернутися до суду із заявою про 

видачу судового наказу щодо стягнення з Ясевич М.Е. аліментів на малолітню дитину – 

Ясевича Д.М.. 

Статтею 180 Сімейного кодексу України передбачено, що батьки зобов'язані 

утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 

Відповідно ч.3 до ст. 181 Сімейного кодексу України, за рішенням суду кошти на 

утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у 
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твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, 

разом з яким проживає дитина. 

 

Відповідно до ч.5 ст.183 Сімейного кодексу України, той із батьків або інших 

законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися 

до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну 

дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - 

половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових 

мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути видано, у разі 

якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті 

заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на 

дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов`язана із встановленням чи 

оспорюванням батьківства та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.  

Відповідно до ч. 1 ст. 191 Сімейного кодексу України, у разі подання заяви про видачу 

судового наказу аліменти на дитину присуджуються із дня подання такої заяви. 

Згідно з п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір» №3674-VI від 08.07.2011, від сплати 

судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у 

справах про стягнення аліментів. 

 

Керуючись, ст.160, 161 ЦПК України, ст.ст.180, 181, 183, 184, 191 Сімейного кодексу 

України, 

ПРОШУ: 

 

1. Видати судовий наказ про стягнення з Ясевича Маріуша Едуардовича (РНОКПП 

2951403357) на користь Ясевич Марини Олександрівни (РНОКПП 3089300681), аліментів на 

утримання малолітньої дитини: сина Ясевича Данііла Маріушовича, 04.08.2010 року 

народження, в розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку (доходу) боржника щомісячно, але не 

більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку та не менше ніж 50% 

прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, щомісячно, починаючи з дня подання 

заяви про видачу судового наказу, тобто з 04.03.2021 року і до досягнення дитиною, 

Ясевичем Даніілом Маріушовичем повноліття, тобто до 04.08.2028 року. 

 

Додатки: 

- копія паспорта та ідентифікаційногоо коду Ясевич М.О.; 

- копія парпорта та ідентифікаційного коду Ясевич М.Е.; 

- копія свідоцтва про шлюб; 

- рішення про розірвання шлюбу; 

- копія свідоцтва про народження Ясевич Д.М.; 

- договір про надання правової допомоги; 

- ордер; 

- свідоцтво про надання правової долпомоги. 

 

Представник Ясевич М.О.  

                                                                                 Адвокат _______________ Мицик О.В. 

04.03.2021 р. 


