
Зразки заяв 
 

Зразок заяви про видачу копії судового рішення (ухвали, постанови) 

 

 

Назва суду  

(наприклад,  Голосіївський районний  

суд м. Києва) 

судді (ПІП) ______________________ 

 

(від)(ПІБ)________________________ 

________________________________ 

 (індекс, адреса місця проживання) 

 

  

З А Я В А 

 

        Прошу видати на руки (або надіслати поштою) рішення  (ухвалу, постанову) 

______________________ (вказати назву суду) від „___” _____________ ____ р. по 

справі № _________  за позовом (ПІБ позивача) до (ПІБ відповідача) про (суть 

позовної вимоги). 

 

 

Дата                                                 Підпис 

 

  



Зразок заяви 

про видачу копії постанови в справі про притягнення до 

адміністративної відповідальності (по ДТП) 

 

 Назва суду  

(наприклад,  Шевченківський районний  

суд м. Києва) 

судді (ПІП) ______________________ 

 

(від)(ПІБ)________________________ 

________________________________ 

 (індекс, адреса місця проживання) 

 

З А Я В А 

 

Прошу видати на руки (або надіслати поштою) постанову __________ 

(вказати назву суду) від „___” _____________ ____ р. по справі № __________  

про притягнення до адміністративної відповідальності ____________________ 

(ПІБ повністю) за вчинення правопорушення, передбаченого ст. _______ Кодексу 

України  про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

  

 

Дата                                                 Підпис 

 

  



Зразок заяви про видачу виконавчого листа 

 

Назва суду  

(наприклад,  Шевченківський районний  

суд м. Києва) 

судді (ПІП) ______________________ 

 

(від)(ПІБ)________________________ 

________________________________ 

 (індекс, адреса місця проживання) 

 

З А Я В А 

 

       Прошу видати на руки (або надіслати поштою) виконавчий лист згідно 

рішення _____________________(вказати назву суду, наприклад, Шевченківського 

районного суду м. Києва)  від „___” _____________ ____ р. по справі № _________  

за позовом (ПІБ позивача) до (ПІБ відповідача)  про (суть позовної вимоги). 

  

 

Дата                                            Підпис 

 

  

  



Зразок заяви (клопотання) 

про відкладення розгляду справи 
  

Судді ____________ (назва суду) 

(наприклад, Голосіївського районного 

суду м. Києва) 

(ПІБ)__________________________ 

 

 (від) (ПІБ сторони по справі) 

 _____________________________ 

(індекс, адреса місця проживання) 

______________________________ 

 

Справа № _______________ 

 

З А Я В А 

(КЛОПОТАННЯ) 

 

Прошу розгляд цивільної справи за позовом (ПІБ позивача) до (ПІБ 

відповідача) про _______________ (суть позовної вимоги), який призначена до 

розгляду „_____” _____________ _______ р. о _____ год. ______, хв.,  відкласти у 

зв’язку ___________ (вказати причину неможливості явки на судове засідання). 

 

Дата                                            Підпис 

 

  



Зразок заяви (клопотання) 

про розгляд справи у відсутності сторони по справі 
 

Судді ____________ (назва суду) 

(ПІБ)__________________________ 

 

 (від) (ПІБ сторони по справі) 

 _____________________________ 

(індекс, адреса місця проживання) 

______________________________ 

телефон ______________________ 

 

Справа № _______________ 

 

З А Я В А (КЛОПОТАННЯ) 

 

Прошу розгляд цивільної справи за позовом (ПІБ позивача) до (ПІБ 

відповідача) про розірвання шлюбу, який відбудеться „_____” _____________ 

_______ р. о _____ год. ______ хв., проводити без моєї участі.  

Проти розірвання шлюбу не заперечую.  

Час на примирення не потрібен. 

 

Дата                                                                                                               Підпис 


