
 

 

 

 

 

 

ЗРАЗКИ 

 

ЗАЯВ, 

КЛОПОТАНЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст: 

 

• Позовна заява про розірвання шлюбу. 

 

• Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину. 

 

• Заява про розгляд справи без участі сторони. 

 

• Заява про залишення позову без розгляду. 

 

• Заява про відкладення слухання справи.  

 

• Заява про повернення позовної заяви. 

 

• Заява про ознайомлення з матеріалами справи. 

 

• Заява про отримання процесуальних документів в електронному вигляді. 

 

• Заявка на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за 

допомогою SMS-повідомлення. 

 

• Заява про повернення судового збору. 

 

• Клопотання про здійснення судового провадження в режимі. відеоконференції 

згідно КПК України. 

 

• Клопотання про здійснення судового провадження в режимі відеоконференції 

згідно ЦПК/КАС України. 

 

• Заява про видачу в електронному вигляді копії  технічного запису судового 

засідання. 

 

• Заява про видачу копії рішення суду. 

 

• Заява про видачу копії  вироку суду. 

 

• Заява про видачу копії постанови суду в порядку КАС України. 

 

• Заява про видачу копії постанови суду в порядку КУпАП України. 

 

• Заява про виправлення описки. 

 

• Заява про видачу виконавчого листа.  
 

• Заява про видачу дублікату виконавчого листа.  
 

• Заява про надання дозволу на побачення з особою, яка тримається під вартою. 

 
 



 

Червонозаводський районний суд м. Харкова 

61001, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 

36, 3-й під.   

  

ПОЗИВАЧ:             ТИМОФІЄВА Ірина Василівна, 05.04.1975 р.н., 

проживає за адресою: 64789, м. Харків, 

вул. Пушкінська, буд. 30, кв. 70, тел.: 768-02-03 

ідентифікаційний код: 0123456789    

 

              ВІДПОВІДАЧ:        ТИМОФІЄВ Ігор Сергійович, 23.12.1973 р.н., 

проживає за адресою: 64789, м. Харків, 

вул. Пушкінська, буд. 30, кв. 70, тел.: 768-02-03 

ідентифікаційний код: 0123789563   

  
ПОЗОВНА ЗАЯВА  

про розірвання шлюбу 
   

30.01.1996 року  Харківським міським Палацом реєстрації шлюбів укладено шлюб 

між мною, до шлюбу Пархоменко І.В. та  Тимофієвим  І.С. Мені присвоєно прізвище 

Тимофієва. 
Від шлюбу маємо сина Сергія 22.12.1996 року народження, якого я виховую 

самостійно. 
Подружнє життя не склалося через несумісність характерів, втрати поваги один до 

одного та зраду чоловіка. Відповідач Тимофієв  І.С. зловживає спиртними напоями, 

постійно вчиняє сварки, що негативно впливає на виховання нашої дитини. 
У травні 2014 року я, забравши сина, змушена була залишити чоловіка. З цього 

часу я проживаю зі своїми батьками. Протягом минулого часу ні я, ні чоловік намагалися 

відновити сімейні відносини. Наша сім’я перестала існувати, тому шлюб між нами 

необхідно розірвати. На примирення не згодна. 
Після розірвання шлюбу син буде проживати зі мною. Спору про поділ спільного 

майна не маю. 
На підставі вище викладеного, керуючись ст. 104, ст. 105, ст. 109-112 Сімейного 

Кодексу України, ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, - 
  

ПРОШУ:  
1. Шлюб між мною та Тимофієвим  Ігорем Сергійовичем, укладений 30.01. 1996 року, 

розірвати, поклавши витрати, пов’язані з реєстрацією розірвання шлюбу, на відповідача. 
2.  Після розірвання шлюбу між мною та  Тимофієвим Ігорем Сергійовичем, моє прізвище 

змінити на дівоче Пархоменко або (після розірвання шлюбу між мною та Тимофієвим І.С. 

залишити мені прізвище Тимофієва) 

  
ДОДАТОК: 
- свідоцтва про одруження; 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- квитанція про сплату судового збору; 
- копія позовної заяви та додатків для відповідача. 

  
____________ 201___ року                                                                                    І.В. Тимофієва 
*Важливо! Представлений зразок позовної заяви про розірвання шлюбу має загальний 

характер. В ньому розглядається випадок розірвання шлюбу при наявності дитини, 

відсутності майнових спорів, спорів відносно дитини. При використанні наведеного вище 

зразка позовної заяви необхідно вияснити чи він підходить до Вашої конкретної ситуації.  

ЗРАЗОК 



 

Червонозаводський районний суд м. Харкова 

61001, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 

36, 3-й під.   

  

ПОЗИВАЧ:             ТИМОФІЄВА Ірина Василівна, 05.04.1975 р.н., 

проживає за адресою: 64789, м. Харків, 

вул. Пушкінська, буд. 30, кв. 70, тел.: 768-02-03 

ідентифікаційний код: 0123456789    

 

              ВІДПОВІДАЧ:        ТИМОФІЄВ Ігор Сергійович, 23.12.1973 р.н., 

проживає за адресою: 64789, м. Харків, 

вул. Пушкінська, буд. 30, кв. 70, тел.: 768-02-03 

ідентифікаційний код: 0123789563   
 

Заява 

про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину 

 

21 лютого 2012 року я уклала шлюб з боржником, копію Свідоцтва про шлюб надаю до 

заяви. Від шлюбу ми маємо доньку – Іванову Ірину Іванівну, 15 жовтня 2013 року  

народження. 

Шлюб між нами не розірвано, але з грудня 2015 року ми з боржником проживаємо 

окремо. 

Донька проживає зі мною, знаходиться на повному моєму утриманні, оскільки боржник 

не надає добровільної матеріальної допомоги на утримання дитини. 

На утримання дитини я бажаю стягувати з відповідача аліменти. Згідно із ст. 180 

Сімейного кодексу України він зобов’язаний утримувати дитину. 

Аліменти він нікому не платить, від першого шлюбу має двох дітей, які вже на даний час є 

повнолітніми. 

Згідно ст.95 ЦПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що 

видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 96 цього Кодексу. Із 

заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а 

також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб. 

Згідно ст.183 СК України стягувач аліментів 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 ст.5 ЗУ «Про судовий збір» я звільнена від сплати судового збору. 

Відповідно до вимог ст.ст. 95-97,102-105, 110 ЦПК України, ст.ст. 180, 181, ч.2 ст.182,183 

Сімейного кодексу України, - 

прошу: 

1. Стягувати з Іванова Івана Івановича, 24.04.1972 року народження, уродженця м. 

Нікополь Дніпропетровської області, аліменти на мою користь на утримання доньки Іванової 

Ірини Іванівни, 15 жовтня 2013 року народження, у розмірі 1/4 частки з усіх видів його 

заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків мінімального прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку щомісяця, починаючи стягувати від дня пред’явлення заяви до суду і 

до досягнення донькою повноліття, тобто до 15 жовтня 2031 року. 
Додатки: 

1. Копія Свідоцтва про укладення шлюбу 

2. Копія Свідоцтва про народження дитини 
3. Копія паспорту заявника 

4. Копія паспорту боржника 

5. Довідка про склад сім’ї. 
6. Копія заяви з додатками для боржника 

 

«____»__________201____р.                                    _________________ Іванова І.І. 

ЗРАЗОК 



 

 

Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова   

___________________________ 
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про розгляд справи без участі сторони 

  

Прошу справу № ____________ за моїм позовом до Іванової К.П. про 

_____________  розглядати за моєї відсутності. 

Свої позовні вимоги підтримую в повному обсязі. 

 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                        (ініціали, прізвище) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова  

___________________________ 
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про залишення позову без розгляду 

  

В провадженні  Червонозаводського районного суду 

м.Харкова  знаходиться цивільна справа №___________ за моїм позовом до 

Іванової К.П.  про ___________________.  

На теперішній час у зв'язку із ____________________________________. 
          (зазначити причини та  обставини) 

 

У зв'язку із  вказаним вище та керуючись ст. 207 ЦПК України, - 
  

ПРОШУ СУД: 
  

Залишити без розгляду позовну заяву Іванова І.І. до Іванової К.П. про 

____________. 

Наслідки залишення позову без розгляду, передбачені статтею 207 ЦПК 

України, мені роз’яснені і зрозумілі. 
  

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                        (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова  

___________________________ 
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А  

про відкладення слухання справи  

 

 

В провадженні судді Червонозаводського районного суду м. Харкова 

__________ (П.І.Б.) знаходиться цивільна справа № _________ за позовною 

заявою __________ до __________ про ___________________. Судове 

засідання призначено на _________20__ року. У зв’язку з неможливістю бути 

присутнім у вказаному судовому засіданні, прошу суд, відповідно до ст. 168 

ЦПК України,  відкласти слухання справи у зв’язку з ____________________.  
                                         (підстави відкладення) 

 

 

 

«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 
Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова  

___________________________ 
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 
 

 

З А Я В А 

про повернення позовної заяви 
 

         «___» _______ 20___  року я звернувся до Червонозаводського 

районного суду м. Харкова  з позовною заявою до  Іванової К.П. про 

розірвання шлюбу. 

Після звернення до суду ми примирилися і поновили шлюбні стосунки. 

На підставі викладеного та керуючись  п. 1 ч. 3 ст. 121 ЦПК України,- 
  

                                               ПРОШУ : 
  

Повернути мені позовну заяву за моїм позовом до  Іванової К.П.  про 

розірвання шлюбу.  

 
 

«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                        (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про ознайомлення з матеріалами справи 

 
Прошу надати можливість ознайомитися  з матеріалами 

справи №____________ за  моїм позовом до Іванової Катерини Денисівни 

про розірвання шлюбу (стягнення аліментів, боргу  тощо).  

 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 
 

Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________  

за позовом/заявою/скаргою/ 

поданням_________до_______ 

про_______________________ 

суддя  ___________________   
     (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З а я в к а  

про отримання процесуальних документів в електронному вигляді 

 
Прошу надсилати процесуальні документи в електронному вигляді на 

електронну адресу ____________@mail.gov.ua. 

У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом 

апеляційної чи касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження 

процесуальні документи в електронному вигляді вищевказаними судами на 

зазначену електронну адресу. 

Підтверджую факт реєстрації в системі обміну електронними документами 

між судом та учасниками судового процесу та достовірність внесеної інформації 

про особу. 

 

«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                        (ініціали, прізвище) 

 
**Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: 

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками 

судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-

порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua. 
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку 

необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному 

розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної 

Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу 

учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці. 

ЗРАЗОК 

http://mail.gov.ua/


 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________  

за позовом/заявою/скаргою/ 

поданням_________до_______ 

про_______________________ 

суддя  ___________________   
     (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
З а я в к а  

на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді 

за допомогою SMS-повідомлення 

 
Прошу надсилати судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за 

допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний номер телефону                

(+380______________). 

У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом 

апеляційної чи касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження судові 

повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення 

вищевказаними судами на зазначений номер телефону. 

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть 

отриманню SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд. 

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ (так, ні) 

«Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує 

відображення кириличних символів. 

  

  

«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                        (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

 про повернення судового збору 

  

При подачі  до Червонозаводського районного суду м. Харкова заяви за 

моїм позовом до Петрової В.С.  про розірвання шлюбу мною було сплачено 

судовий збір в сумі _______ грн. (оригінал квитанції додається). Відповідно 

до  ст. 7 Закону України «Про судовий збір», у зв'язку 

з ______________________(підстави повернення), прошу розглянути питання 

про повернення мені судового збору.  
 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 
Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова 

___________________________  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

_________________________ 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

про здійснення судового провадження в режимі відеоконференції 

*згідно КПК України 

  

           Мною отримано повідомлення про призначення до слухання судового 

провадження в кримінальному провадженні щодо __________________ за ст.ст. 

____________ КК України на ____ год. «___»_______ 20__ року. 

 

             У зв’язку з неможливістю безпосередньої участі в судовому провадженні 

через __________________________________________________, прошу проводити 

дистанційне судове провадження в режимі відеоконференції в порядку, 

передбаченому ст. 336 КПК України, з зали Червонозаводського районного суду 

м.Харкова та з  __________________________________________________________. 
(приміщення СІЗО або зазначити іншу установу Державної 

пенітенціарної служби України) 

  

  
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                          (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗРАЗОК 



 

 

Судді Червонозаводського 

районного суду м. Харкова  

___________________________  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

КЛОПОТАННЯ 

про здійснення судового провадження в режимі відеоконференції 

*згідно ЦПК/КАС України 
 

В судове засідання, призначене до розгляду на «___» __________ 20___ року об 

«____» год. «____» хв., справа №________ за позовом ______________ до ___________ 

про __________, не зможе прибути __________, що виступає по справі у якості 

__________.  

Неможливість прибуття у судове засідання __________ обумовлена тим, що 

_____________________________________________________________________________. 

 (вказати причину, що унеможливлює проведення 

судового засідання у звичайному режимі) 

 

Однак, __________ зацікавлений в тому, щоб судове засідання відбулося, у зв'язку з 

чим просить суд забезпечити можливість його/її присутності у вищевказаному судовому 

засіданні шляхом забезпечення проведення відеоконференції. 

Найближчий суд, до якого може прибути __________ для участі у вищевказаному 

судовому засіданні у режимі відеоконференції, знаходиться за 

адресою:___________________________________________________________. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 1581 ЦПК України або 1221 КАС 

України (необхідне зазначити в залежності від виду провадження): 

  

ПРОШУ: 

1. Забезпечити проведення судового засідання, що призначене на «____» год. 

«____» хв. «___» __________ 20___ року, у режимі відеоконференції. 

2. Визначити суд, відповідальний за проведення відеоконференції під час 

вищевказаного судового засідання. 

  

 «___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                           (ініціали, прізвище) 

ЗРАЗОК 



 

 

Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 
 З А Я В А 

про видачу в електронному вигляді копії   

технічного запису судового засідання 

  

         Прошу видати мені в електронному вигляді копію технічного запису 

судового засідання від __________ року по цивільній справі за  моїм позовом 

до Іванової  Катерини Денисівни про розірвання шлюбу (стягнення аліментів, 

боргу  тощо). 
  

Додаток: квитанція про сплату судового збору на 1 арк.  

 
 

 «___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 
                           (ініціали, прізвище) 

 
 

*(48 грн. 00 коп. станом на 30.10.2017р.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про видачу копії рішення суду 

  

         У відповідності зі ст. 222 ЦПК України, прошу видати мені копію 

рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова по цивільній справі 

№___________ за  моїм позовом до Іванової  Катерини Денисівни про 

розірвання шлюбу (стягнення аліментів, боргу  тощо). 

          Суд відбувся __________20____ року. 
 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова   
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про видачу копії  вироку суду 
 

         Прошу видати копію вироку суду _________  по кримінальній 

справі/провадженню №_________ за обвинуваченням Іванова Івана Івановича 

за ст. 185  Кримінального кодексу України. 

 
 
 «___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗРАЗОК 



 

 
 

Червонозаводський  

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 
 

 

З А Я В А 

про видачу копії постанови суду 

 *в порядку КАС України 

  

         У відповідності з ч. 2 ст. 167 КАС України прошу видати мені копію 

постанови Червонозаводського районного суду м. Харкова по 

адміністративній справі № __________ за  моїм позовом до Управління 

пенсійного фонду м. Харків  про перерахунок пенсії. 

Суд відбувся _________ 20___ року.  

 
 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

 
Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 
 

 

З А Я В А 

про видачу копії постанови суду 

 *в порядку КУпАП 

  

        Прошу видати копію постанови  по справі  №___________ про 

притягнення до адміністративної відповідальності Іванова Івана Івановича за 

ч.1 ст. 124 КУпАП України  для подачі до страхової компанії. 

Суд відбувся _________ 20___ року.  

 
 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

 
Червонозаводський  

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про виправлення описки 

 

Прошу Вас виправити допущені описки (арифметичні помилки) у 

судовому рішенні від  «___» ________ 20__ року по справі  №  __________ за 

позовом Іванова І.І. до Іванової К.П. про розіврання шлюбу та виправити 

наступну описку з «Іванова Івана Дмитровича» на «Іванова Івана Івановича». 

  

Додаток: копія рішення на ___ арк.  

  

 

«___» ________ 20___ року                    /підпис/                                   І.І. Іванов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

З А Я В А 

про видачу виконавчого листа  
 

 

            «___»_______ 20___ року суддею Червонозаводського районного суду 

м. Харкова ___________ ухвалено рішення у цивільній справі №__________ 

за позовом __________ до ____________ про ____________.  

            На виконання рішення суду від ___________ у цивільній справі 

№__________, прошу Червонозаводський районний суд м. Харкова 

видати мені виконавчий лист у цивільній справі № ___________. 

 

 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 
 

З А Я В А 

про видачу дублікату виконавчого листа 

 

            «___»_______ 20___ року суддею Червонозаводського районного суду 

м. Харкова ___________ ухвалено рішення у справі №__________ за моїм 

позовом  до ____________ про ____________.  

Після ухвалення зазначеного рішення я отримав (ла) виконавчий лист, 

однак втратив (ла) його.  

У відповідності до ч. 1 ст. 370 ЦПК України замість втраченого 

виконавчого листа суд, який видав виконавчий лист, має право за заявою 

стягувача видати його дублікат. 

На підставі викладеного й у відповідності до ч.1 ст. 370 ЦПК України, - 

  

ПРОШУ: 

Видати дублікат виконавчого листа у справі №__________ за моїм 

позовом  до ____________ про ____________. (вказати причину неохідності в 

дублікаті).   

 

 
«___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

*За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, 

встановленому законом. 

 

 

ЗРАЗОК 



 

 

Червонозаводський 

районний суд м. Харкова  
61001, м. Харків, майдан Героїв  

Небесної Сотні, 36, 3-й під.   

 
Справа № _________________ 

суддя  ___________________ 
      (П.І.Б.) 

        _________________________ 

_________________________ 
        (заявник - П.І.Б. повністю) 

_________________________ 

_________________________ 
(адреса проживання. 

      поштовий індекс обов’язково) 

 
Контактний телефон:   

 _________________________ 

 

 

З А Я В А 

про надання дозволу на побачення з особою, 

яка тримається під вартою 

  

         Прошу Вас надати дозвіл на побачення з підсудним 

(засудженим) Івановим Іваном Івановичем,  11.08.1972 р.н., 

обвинуваченого у скоєнні злочину (засудженого) за ст. 121 КК України, який 

є моїм  племінником. 

 

 
 «___» ________ 20___ року                         /підпис/                          _______________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 


