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До ______________ міськрайонного суду
_________________області
Позивач:

Власенко Ніна Володимирівна,
яка тимчасово проживає за адресою вул. Щедрина,
буд. 10, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Відповідач:

Власенко Максим Петрович,
який проживає за адресою: вул. Миру, буд. 5,
м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Зустрічна позовна заява
про вселення у житловий будинок
20 червня 1997 року я уклала шлюб з Власенко Максимом Петровичем, який ми
зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________ міськвиконкому.
Одразу після укладення шлюбу я у встановленому законом порядку вселилася в
належний йому житловий будинок №5 по вул. Миру в м. _____________.
Під час спільного проживання відповідач зловживав спиртними напоями і учиняв
сварки, внаслідок чого я припинила з ним шлюбні стосунки і 12 травня 2003 року розірвала
шлюб.
В день розірвання шлюбу Власенко М.П. зібрав мої речі і виставив їх на вулицю, а на
вхідних дверях свого будинку установив інші замки.
Таким чином він позбавив мене можливості користуватися житлом і я вимушена була
оселитися до своєї матері, у належний їй житловий будинку № 10 по вул. Щедріна в м.
____________.
З того часу я в будинку відповідача не проживала, у зв’язку з чим він звернувся до
суду з позовом про визнання мене такою, що втратила право користування житлом.
З його вимогами я не згодна, оскільки у відповідності з ч. 2 ст. 405 ЦК України член
сім’ї власника будинку втрачає право на користування його житлом лише в разі, якщо він не
проживав у житловому будинку понад один рік без поважних причин.
Я не проживала у будинку відповідача з поважних причин, внаслідок того, що він не
пускав мене до нього.
У відповідності з ч. 1 ст. 405 ЦК України, ч. 4 ст. 156 ЖК України, член сім’ї
власника житла, які проживають разом з ним мають право на користування цим житлом
відповідно до закону, і припинення сімейних відносин не позбавляє їх права користування
займаним приміщенням. Виходячи з цього я маю право на користування будинком
відповідача і на вселення в нього.
Крім доданих до заяви документів, зазначені мною обставини зможуть підтвердити
Романько Т.А. та інші свідки.
На підставі викладеного й у відповідності із ст. 16, ч. 1 ст. 405 ЦК України, ч. 4 ст. 156
ЖК України, керуючись ч. 1 ст. 88, ст. 123, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України
ПРОШУ СУД:
1. Прийняти цей позов до спільного розгляду з позовом Власенко М.П. про визнання
мене такою, що втратила право користування житловим будинком №5 по вул. Миру в м.
_____________.
2. Вселити мене у житловий будинок №5 по вул. Миру в м. _____________.
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3. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.
4. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду
свідка:
- Романько Тетяни Андріївни, яка проживає за адресою: вул. Миру, буд. 7, м.
______________ ______________ .
Додатки:
Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу.
Довідка і копія довідки з місця проживання.
Квитанція і копія квитанції про сплату судового збору.
Квитанція і копія квитанції про сплату витрати на інформаційно-технічне абезпечення
розгляду справи.
5. Копія позовної заяви.
1.
2.
3.
4.

“ ____”___________20___ р.
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