
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
 
 

 

 
 

 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад» за підтримки Програми для України з 
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-
LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його 
країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, 
реалізувала Проект «Юридичний супровід та судове представництво об’єднаних 
територіальних громад». 

Проект спрямований на посилення правової спроможності об’єднаних 
територіальних громад в процесі реформи місцевого самоврядування в Україні, 
шляхом підвищення професійних знань та навичок юристів місцевих рад. 

В рамках реалізації Проекту «Юридичний супровід та судове 
представництво об’єднаних територіальних громад» розроблено цей 
інформаційний довідник  із примірними зразками процесуальних судових 
документів для підвищення якості юридичного супроводу органів місцевого 
самоврядування. 

Видання розраховане на юристів місцевих рад та осіб які здійснюють 
судове представництво органів місцевого самоврядування.  

 

 

Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, 

Швеції, Польщі, Данії, та Естонії. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може 

жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», уряду 

України, Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, та Естонії. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КАС     Кодекс адміністративного судочинства України;  

ЦПК   Цивільний процесуальний кодекс України; 

ЦК    Цивільний кодекс України 

КМУ   Кабінет Міністрів України. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

Частина І. Зразки документів по КАС України 

1. Повідомлення про виконання ухвали суду.  

2. Клопотання про залучення третьої особи. 

3. Клопотання про застосування заходів процесуального примусу. 

4. Заява про зміні підстав позову. 

5. Заперечення про розгляд справи у спрощеному провадженні. 

6. Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження.  

7. Клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з карантином. 

8. Клопотання про розгляд справи без позивача та його представника. 
9. Заява про направлення судового рішення та виконавчого листа.  

10. Заява про виправлення помилки у виконавчому документі. 

11. Заява про заміну боржника виконавчого провадження та видачу нового 

виконавчого листа. 

 

Частина ІІ. Зразки документів по ЦПК України 

12. Заява про уточнення позовних вимог. 

13. Зразок відзиву. 

14. Клопотання про витребування доказів. 

15. Клопотання про застосування заходів процесуального примусу. 

16. Клопотання про відкладення судового засідання. 

17. Клопотання про заміну відповідача. 

18. Клопотання про застосування позовної давності.  

19. Клопотання про приєднання доказів. 

20. Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. 

21. Заява про додаткове судове рішення. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

 

Зразки документів по КАС України 
Додаток 1 

 

 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 
Третя особа: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 
 
Справа № ______________________ 

 
 

На виконання Ухвали суду від ДАТА у справі  № ____ направляємо на Вашу адресу 

належним чином завірену копію рішення ВІДПОВІДАЧА № __ від ____ «Про створення 

комунального опорного закладу освіти «______ заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

________ міської ради _______ району Донецької області». 

Ухвалу отримали ДАТА. 

 

Додаток: копії рішення ВІДПОВІДАЧА № __ від ____ «Про створення комунального 

опорного закладу освіти «______ заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ________ 

міської ради _______ району Донецької області». 

 
 
 

Дата     Підпис     П. І. Б.
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 2 

 

 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 
Справа № ______________________ 

 
 
 

Клопотання 
про залучення третьої особи на стороні відповідача 

 

У провадженні суду знаходиться адміністративна справа за позовом ПОЗИВАЧА до 
ВІДПОВІДАЧА про визнання протиправним та скасування рішення. 

Вважаю за необхідне залучити ТРЕТЮ ОСОБУ у якості третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, оскільки, судове рішення може 
вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, а саме – ТРЕТЬОЇ ОСОБИ. Це 
пояснюється тим, що основними завданнями ТРЕТЬОЇ ОСОБИ є сприяння розвитку системи 
освіти області з метою створення в межах повноважень умов для реалізації рівних прав 
громадян України на освіту відповідно до освітніх потреб особистості, її індивідуальних 
здібностей і можливостей, формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої 
особистості, соціального захисту учасників освітнього процесу. Саме створенням мережі 
опорних шкіл вирішується це завдання – забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 42, 44, 49 КАС України прошу залучити 
ТРЕТЮ ОСОБУ (зазначаються дані, відповідно до п.2 ч.5 ст.160 КАС України) у якості третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача.  

 
 
 
 
Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 3 

 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 

Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Третя особа: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Справа № ______________________ 
 

Клопотання  
про застосування заходів процесуального примусу 

 
У провадженні Вашого суду знаходиться вищевказана справа за позовною заявою 

ПОЗИВАЧА до ВІДПОВІДАЧА про визнання протиправним та скасування рішення, визнання дій 
протиправними. 

Ухвалою від ДАТА було витребувано від відповідача належним чином засвідчені копії: 
- рішення ТРЕТЬОЇ ОСБИ від ______ № ____ та усіх документів, на підставі яких 

прийнято вказане рішення; 
- регламенту ТРЕТЬОЇ ОСОБИ; 
- інших матеріалів, що стосуються цього позову. 
Однак, ТРЕТЯ ОСОБА зазначених вище копій документів не надала. 
З метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду вищевказаної справи необхідно 

дослідити докази, які мають значення у справі, а саме вищезазначені документи. 
Відповідно до ч.1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно 

надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. 
Відповідно до ч.6, 8 ст. 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, 

повинна видати його на вимогу суду. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати 
докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд 
застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом. 

Відповідно до ч.1 ст. 147 КАС України у разі неподання без поважних причин 
письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення 
причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів 
державним виконавцем для дослідження судом. 

Відповідно до п.1,2 ч. 1 ст.149 КАС України суд може постановити ухвалу про 
стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до 
трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, 

покладених судом на учасника судового процесу; 
2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності 

з метою перешкоджання судочинству. 
Таким чином, за правопорушення у вигляді неподання без поважних причин доказів, 

що витребувані судом та  неповідомлення причин їх неподання підлягає застосуванню захід 
процесуального впливу у виді тимчасового вилучення цих доказів державним виконавцем для 
дослідження судом. 

А за правопорушення у вигляді невиконання процесуальних обов’язків, зокрема 
ухилення від вчинення дій, покладених судом на ТРЕТЮ ОСОБУ та допущення бездіяльності з 
метою перешкоджання судочинству підлягає застосуванню захід процесуального впливу у виді 
штрафу. 

Керуючись, ст.ст. 80, 144, 145, 147,149 КАС України,- 
 

Прошу: 

Постановити ухвалу про застосування заходів процесуального примусу у виді 

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та штрафу з метою спонукання 

ТРЕТЬОЇ ОСОБИ до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства.  

 
 
 
 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

Додаток 4 

 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
 

Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 
Справа № ______________________ 

 

Заява 
про зміну підстав позову 

 

Користуючись своїм правом, передбаченим ч. 1 ст. 47 КАС України бажаємо змінити 

підстави позову до закінчення підготовчого провадження. У зв’язку із чим бажаємо викласти 

позов у новій редакції. 

 

Додатки: докази надіслання позову в новій редакції та додатків відповідачу. 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

Додаток 5 

 

 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 
Справа № ______________________ 

 

 

Заперечення 

проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження 
 

Ухвалою Вашого суду від ________ відкрито провадження у вищевказаній справі та 
вирішено слухати справу за правилами спрощеного позовного провадження. 

Згідно з ч. 12 ст. 171 КАС України якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у 
справі за результатами розгляду відповідного клопотання позивача вирішує розглядати справу 
за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для 
подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, 
який не може бути меншим п’яти днів з дня вручення ухвали. 

З урахуванням предмета спору (множинності позовних вимог), значного складу 
учасників справи (16 осіб), характеру спірних правовідносин, враховуючи той факт, що вказана 
справа не належить відповідно до ст. 257 КАС України до категорії малозначних справ, проти 
слухання справи за правилами спрощеного позовного провадження заперечуємо. 

На підставі вищевикладеного просимо вирішити питання про зміну правил розгляду 
справи та слухати справу за правилами загального позовного провадження. 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 6 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 
 

Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 
 

Клопотання 
про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження 
 
Згідно ст. 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження 

розглядаються справи незначної складності. 
За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка 

справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у 
частині четвертій цієї статті. 

При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального 
позовного провадження суд враховує: 
1) значення справи для сторін; 
2) обраний позивачем спосіб захисту; 
3) категорію та складність справи; 
4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, 

викликати свідків тощо; 
5) кількість сторін та інших учасників справи; 
6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 
7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного 

провадження. 

За правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах: 

1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим 
Кодексом; 

2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо 
позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, 
діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб; 

3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, з мотивів суспільної необхідності; 

4) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути 
заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

З огляду на зазначене, прошу слухати справу за позовом ПОЗИВАЧА до 
ВІДПОВІДАЧА про ______________ за правилами спрощеного позовного провадження. 

 
Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
Додаток 7 

 

’
 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 

Справа № ______________________ 
 

 

Клопотання про відкладення розгляду справи 
 

У провадженні НАЗВА СУДУ знаходиться справа за позовом ПОЗИВАЧА до 
ВІДПОВІДАЧА про визнання рішення ради протиправним та скасування. 

Розгляд у вищевказаній справі призначено на ДАТА. 
Відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 
карантин установлено з 22.05.2020 до 22.06.2020, продовживши на всій території України дію 
карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  

Враховуючи, що представник ради має їхати з іншого населеного пункту, що є 
небезпечним для його життя та у зв’язку з продовженням карантину прошу визнати причини 
неявки до суду поважними та відкласти розгляд на іншу дату, після завершення карантину на 
території України 

 
 
 
 
Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
Додаток 8 

 

 
 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
 

Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 

Справа № ______________________ 
 
 

Клопотання 
про розгляд справи без позивача та його представника 

 
 У провадженні Вашого суду перебуває вищевказана цивільна справа. 

Враховуючи той факт, що в Україні оголошено карантин та з урахуванням не 

належності нашої справи до тієї категорії, яка в період карантину може слухатись із участю 

сторін, просимо розглянути справу на підставі наявних письмових матеріалів з урахуванням 

нашої відповіді на відзив відповідача та заяви про зменшення позовних вимог. 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

Додаток 9 

 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 

Справа № ______________________ 
 

 

Заява 
про направлення копії судового рішення та виконавчого листа 

 
Прошу направити на нашу адресу копію судового рішення у вищевказаній справі із 

поміткою про набуття ним законної сили, а також виконавчий документ на адресу: АДРЕСА. 
Документи, що підтверджують повноваження представника (само представника) 

містяться у матеріалах справи. 
 
 
 
 
Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 10 

 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 
 

Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

Справа № ______________________ 

 

 

Заява 
про виправлення помилок у виконавчому листі 

 
ДАТА було видано виконавчий лист у вищезазначеній судовій справі, яким мною було 

направлено до виконання до ____ виконавчої служби. 

Цей виконавчий лист було повернено без виконання у зв’язку із наявними помилками 

у ньому, а саме: 

— неправильно зазначено реквізити боржника (неповна адреса, неправильно 

зазначений код ЄДРПОУ); 

— неправильно зазначено строк пред’явлення виконавчого документа до виконання: 

замість «18 грудня 2021 р.» зазначено 17 число. 

У зв’язку із зазначеним, керуючись ст. 374 КАС України, —  

 

Прошу: 

1. Виправити помилки у виконавчому листі від (___ _______ 202____ року) у справі № 

_________, а саме:  

— у графі «Боржник» зазначити «П. І. Б. (адреса реєстрації, ЄДРПОУ ____)»; 

— у графі «Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання» зазначити «18 грудня 

2021 р.». 

2. Надіслати виправлений виконавчий лист на адресу стягувача. 

 

Додатки: виконавчий лист та лист ______ виконавчої служби. 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 11 

 

 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 

ст.160 КАС України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.5 
ст.160 КАС України 

 
Справа № ______________________ 

 

 

Заява 
про заміну боржника виконавчого провадження та видачу нового виконавчого листа 

 

ДАТА ми отримали виконавчий лист у рамках вказаного адміністративного 

провадження про стягнення з відповідача на користь позивача судового збору, який було 

сплачено позивачем для подання апеляційної скарги на судове рішення, у розмірі _____ грн.  

Боржником у цьому виконавчому документі зазначено Особу 1 (назва юридичної 

особи), ЄДРПОУ 00000000.  

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських формувань зазначена юридична особа припинена.  

Правонаступником цієї юридичної особи є Особа 2 (названової юридичної особи), 

ЄДРПОУ 11111111, за місцезнаходженням: Адреса. 

Відповідно до ст. 379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого 

провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, 

який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її 

правонаступником. 

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника 

або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження. 

Згідно зі ст. 374 КАС України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою 

стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи 

визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. 

Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або 

частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю 

чи частково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою 

особою або з інших причин. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
У зв’язку із зазначеним прошу: 

 

1. Замінити боржника в адміністративній справі № ____ з Особа 1 (ЄДРПОУ 

00000000) на його правонаступника Особа 2 (ЄДРПОУ 11111111) за місцезнаходженням: 

Адреса. 

2. Розглянути питання заміни боржника без участі відповідача та його 

представника. 

3. Видати новий виконавчий лист у цій справі, а виконавчий лист від ДАТА визнати 

таким, що не підлягає виконанню у зв’язку із припиненням боржника. 

 

Додаток: оригінал виконавчого листа. 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

    
 

 

Зразки документів по ЦПК України 

 
 

Додаток 12 

 

 
 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 
 

Заява  
про уточнення позовних вимог 

 
У провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ПОЗИВАЧ до 

ВІДПОВІДАЧ про стягнення коштів. 

Користуючись правами, передбаченими ст. 43 ЦПК, вважаю за необхідне уточнити 

позовні вимоги шляхом викладення п.п.1,2 прохальної частини в такій редакції: 

1. Стягнути з ВІДПОВІДАЧА (ІПН) на користь ПОЗИВАЧА (КОД ЄДРПОУ) кошти в 
розмірі 115 000 грн.». 

 
 
 
 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 13 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 
 

Відзив 
на позовну заяву 

 

_________ 202__ року позивач _____ (П.І.Б.) звернувся до суду з позовом до _________ 
(П.І.Б.),  N-ської селищної ради N-ського району N-ської області, третя особа — служба у 
справах дітей ______ РДА про визнання недійсним та скасування розпорядження про 
приватизацію квартири та свідоцтва про право власності на квартиру. 

 _________ 202__ року N-ським районним судом N-ського району N-ської області 
провадження у зазначеній справі було відкрито. 

З наведеними позивачем, у позовній заяві, обставинами та правовими підставами позову 
N-ська селищна рада N-ського району N-ської області не погоджується, з наступних підстав. 

Дійсно, на підставі ордера на зайняття житлової площі №______ від _______ (дата) сім’ї 
батька позивача, яка складалась з ________, було надано квартиру № ___, розташовану в буд. 
№ ___ по вул. ________ смт. ___________ ___________ району _______ області. 

Згідно з розпорядженням органу приватизації № ___ від ____ ___________ (дата) про 
приватизацію житла ________ було надано дозвіл на приватизацію квартири № ___, 
розташованої в буд. № ______ по вул. _______. 

На підставі цього розпорядження КП «_____ бюро технічної інвентаризації» __________ 
(дата) було видано  свідоцтво про право власності на квартиру № ____ , розташовану в буд. № 
___ по вул. ________ на ім’я батька позивача ___________ (П.І.Б.). 

Приватизація спірної квартири була здійснена за заявою батька позивача ________ 
(П.І.Б.), як наймача приміщення та на підставі довідки про склад сім’ї, згідно якої станом на 
______ (дата) в квартирі мешкав та відповідно мав право на житло тільки батько позивача. 

Проживання в спірній квартирі на час приватизації позивача разом із матір’ю, факт 
приховування від органу приватизації цього факту його батьком, відповідачем у справі, не 
підтверджено доказами, доданими до позову. 

Тому вважаємо, що органом приватизації порушень законодавства при здійсненні 
приватизації допущено не було, а твердження позивача щодо порушення його прав є 
надуманими та безпідставними. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Заперечення щодо правових підстав позову. 

Відповідно до ст. 8 Закону України від 19.06.1992 № 2482-XII «Про приватизацію 
державного житлового фонду»1передача квартир (будинків), житлових приміщень у 
гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх 
повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні 
у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з 
обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового 
приміщення у гуртожитку. 

Відповідно до п. 4 Положення про порядок передачі квартир (будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках у власність громадянин, затвердженого наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 3962, передача займаних 
квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах 
здійснюється в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність за письмовою згодою 
всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цих квартирах (будинках), жилих 
приміщеннях у гуртожитку, кімнатах у комунальній квартирі, у тому числі тимчасово відсутніх, 
за якими зберігається право на житло, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника.  

Відповідно до п. 18 Положення № 396 громадянин подає до органів приватизації такі 
документи: 

 

1. Заяву на приватизацію квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати 
у комунальній квартирі; 

2. Копію документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 
громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 
років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом із ним; 

3. Копію довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку 
громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом із ним (крім 
випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

4. Копію документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, 
що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, 
свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, 
яке набрало законної сили, тощо); 

5. довідку про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів 
його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у 
комунальній квартирі; 

6. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку 
(гуртожитку), а на одноквартирний будинок — технічний паспорт на садибний 
(індивідуальний) житловий будинок; 

7. копію ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку; 

8. документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для 
приватизації державного житлового фонду; 

9. копію документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до 
законодавства (за наявності); 
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10.  Заяву-згоду тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири 
(будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі. 

 

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла 
приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни.  

Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують 
своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. 

Правила щодо збереження житла за тимчасово відсутніми членами сім’ї наймача 
передбачені ЖК УРСР. 

Відповідно до ст. 71 ЖК УРСР при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї 
за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.  

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами 
його сім’ї понад шість місяців у випадках:  

1. призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) 
службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років 
— протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; призову на 
військову службу під час мобілізації, на особливий період — протягом усього періоду 
проходження військової служби, а якщо під час її проходження вони отримали 
поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах 
або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми — на строк до дня, наступного за 
днем їх взяття на військовий облік у районних  (міських) військових комісаріатах після 
звільнення з військової служби, після закінчення ними лікування в медичних закладах, 
незалежно від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про 
визнання особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи 
померлою;  

2. тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або 
у зв’язку з навчанням (учні, студенти,  стажисти,  аспіранти тощо), у тому числі за 
кордоном, — протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання; 

3. Влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у 
прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, — протягом усього часу їх перебування у родичів,  
опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

4. виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-
вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого 
будинку сімейного типу — протягом усього часу виконання таких обов’язків; 

5. влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей з інвалідністю, у будинку-інтернаті 
та іншій установі соціальної допомоги — протягом усього часу перебування в них; 

6. Виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі — протягом усього часу 
перебування в ньому; 

7. Взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на 
певний строк чи довічне позбавлення волі — протягом усього часу перебування під 
вартою або відбування покарання,  якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) 
залишилися проживати інші члени сім’ї. 
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Заперечення щодо обставин, викладених у позові. 

Відповідно до доданих позивачем до позову письмових доказів, на час здійснення 
приватизації квартири позивач ________ (П.І.Б.) не проживав разом із наймачем, відповідачем 
у справі, в спірній квартирі, був знятий з реєстрації місця проживання разом із матір’ю, що 
підтверджується довідкою, виданою N-ською селищною радою N-ського району N-ської області 
від ____ (дата) № ____. 

Натомість, як вбачається з довідки, виданої N-ською міською радою N-ської області від ____ 
(дата) № ___, позивач разом із матір’ю були зареєстровані в м. ______ . 

За вказаним місцем реєстрації позивач, будучи неповнолітнім, був влаштований до 
загальноосвітнього навчального закладу __________ (повна назва), де отримав повну середню 
освіту, що підтверджується довідкою, виданою департаментом освіти N-ської міської ради N-
ської області _____ від ___ № ____. 

Мати позивача на час приватизації працювала на посаді ________  підприємства 
__________, яке розташоване ________ в м. ______, за місцем реєстрації її місця проживання, 
що підтверджується довідкою, виданою _____________ (назва підприємства).     

Про те, що позивач або його мати, вважаючи свої житлові права порушеними, враховуючи, 
що з часу здійснення приватизації минуло вісім років, звертались до суду з позовами про 
вселення, усунення перешкод у користуванні квартирою, доказів позивачем не надано. 

У розумінні ст. 71 ЖК УРСР до осіб, за якими за законом зберігається право на житло, позивач 
не належить.  

А відтак, проживання в спірній квартирі на час приватизації позивача разом із матір’ю, факт 
приховування від органу приватизації цього факту його батьком, відповідачем у справі, не 
доведено. 

Наведене вище свідчить про те, що мати разом із сином добровільно, ще до початку процесу 
приватизації виїхали до своїх батьків на постійне місце проживання, де зареєстрували своє місце 
проживання, права на приватизацію на час подання відповідачем заяви до органу приватизації не 
мали, а відтак права позивача порушені не були. 

На підставі викладеного, відповідно до ст. 43, 178 ЦПК України, вважаю, що в задоволенні 
позову ________(П.І.Б.) до _________ (П. І. Б.), N-ської селищної ради N-ського району N-ської 
області про визнання недійсним розпорядження про передачу квартири у власність та 
свідоцтва про право власності на квартиру, необхідно відмовити. 

 

Додатки: 

 

 

 
 
Дата     Підпис     П. І. Б.  
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Додаток 14 

 

 
 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 
 

Клопотання  
про витребування доказів 

 

У провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ПОЗИВАЧА до 

ВІДПОВІДАЧА про стягнення коштів. 

До ТРЕТЬОЇ ОСОБИ неодноразово нами направлялися запити про розмір пенсії 

ВІДПОВІДАЧА, однак, отримали відповідь про те, що така інформація становить конфіденційну 

таємницю та можу бути відкрита тільки за запитом суду. 

Для визначення розміру доходів ВІДПОВІДАЧА є необхідність в отриманні довідки, яка 

містить відомості, внесені до персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку 

та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 

ВІДПОВІДАЧА. 

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно 

надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. 

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 84 ЦПК України,- 
 

Прошу: 
 

Постановити ухвалу про витребування доказів з ТРЕТЯ ОСОБА, а саме: довідки, яка 

містить відомості, внесені до персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку 

та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 

ВІДПОВІДАЧА. 

 

Додатки: копії запиту та відповіді ТРЕТЬОЇ ОСОБИ. 

 

 

 

          Дата     Підпис     П. І. Б.  
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Додаток 15 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 

 

Клопотання  
про застосування заходів процесуального примусу 

 

У провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ПОЗИВАЧА до 

ВІДПОВІДАЧА про стягнення коштів. 

Ухвалою Вашого суду Донецької області від 03.03.2020 було витребувано від ТРЕТЬОЇ 

ОСОБИ довідку про розмір пенсії. 

Однак, відповідач вчасно не подав відповідного доказу, ухвалу не виконав. 

Для визначення реального розміру доходу ВІДПОВІДАЧА є необхідність в отриманні 

довідки, яка містить відомості, внесені до персональної облікової картки з системи 

персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування ВІДПОВІДАЧА. 

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно 

надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. 

Відповідно ч.8 до ст. 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість 

подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних 

судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, 

передбачені цим Кодексом. 

Відповідно до ч.1 ст. 143 ЦПК України заходами процесуального примусу є 

процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою 

спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного 

виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Відповідно до ч.1 ст. 146 ЦПК України у разі неподання письмових, речових чи 

електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення 

причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів 

державним виконавцем для дослідження судом. 
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Відповідно до п.п.1,2,3 ст. 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення 

в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 

1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, 

покладених судом на учасника судового процесу; 

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з 

метою перешкоджання судочинству; 

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або 

неподання таких доказів без поважних причин.  

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 84,143, 146, 148 ЦПК України,- 

 

Прошу: 
 

Постановити ухвалу про застосування заходів процесуального примусу до ТРЕТЬОЇ 

ОСОБИ у виді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, а саме: довідки, яка 

містить відомості, внесені до персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку 

та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 

ВІДПОВІДАЧА та штрафу з метою спонукання до виконання встановлених у суді правил, 

добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та 

запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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Додаток 16 

 

 
 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач:  зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 

Справа № ______________________ 
 

Клопотання 

про відкладення розгляду цивільної справи 

 

У провадженні Вашого суду перебуває цивільна справа за позовом Особа 1 до Nської 

міської ради Харківської області про визнання права власності в порядку спадкування за 

законом. 

Розгляд справи призначено на 10:00 ДАТА. 

Я, як представник Nської міської ради Харківської області, не маю можливості брати 

участь у зазначеному судовому засіданні через участь у розгляді іншої цивільної справі, судове 

засідання в якій було призначено Апеляційним судом Харківської області на 10:00 ДАТА 

раніше, ніж у цій справі. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 223 ЦПК суд відкладає розгляд справи в судовому засідання в 

разі першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і 

місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано 

поважними. 

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 43, 223 ЦПК, — 
 

Прошу: 
 

Відкласти розгляд цивільної справи № __  за позовом Особа 1 до Nської міської ради 

Харківської області про визнання права власності в порядку спадкування за законом на іншу 

дату. 

Про нову дату судового засідання повідомити мене додатково. 

 

Додаток: 

— копія судової повістки про виклик на ДАТА до Апеляційного суду Харківської області.   

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 17 

 
 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 

Клопотання 

про заміну відповідача 

 

ДАТА рада отримала клопотання відповідача про закриття провадження у справі, із 

тексту якого вбачається, що він є неналежним відповідачем у справі, оскільки згідно з договором 

купівліпродажу спірного будинку від ДАТА новим власником став Особа 2. Відповідно Особа 1 

більше не має жодного відношення до предмета спору та не може виступати відповідачем у 

справі. Про вказані обставини раді не було відомо під час звернення із цим позовом. 

Згідно з ч. 2 ст. 51 ЦПК України, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна 

відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи 

за правилами спрощеного позовного провадження — до початку першого судового засідання 

за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним, не закриваючи 

провадження у справі. 

З огляду на зазначене, належним відповідачем у справі буде Особа 2, який 

зареєстрований за адресою: Адреса 2. 

Згідно з ч. 2 ст. 31 ЦПК України справа, прийнята судом до свого провадження з 

додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута і в тому випадку, коли в 

процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, за винятком випадків, коли 

внаслідок змін у складі відповідачів справа належить до виключної підсудності іншого суду. 

Статтею 30 ЦПК установлені правила виключної підсудності. Ця справа до жодної з 

категорій справ, де встановлена виключна підсудність, не належить, а отже, Ваш суд може 

розглядати цю справу. 

На підставі вищевикладеного просимо замінити відповідача Особа 1 на нового 

відповідача Особа 2, який проживає за адресою: Адреса 2. 

 

Додаток: позовна заява у новій редакції із зазначенням належного відповідача та її 

копія для відповідача. 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 18 

 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 

Клопотання  

про застосування строку позовної давності 

 

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність — це строк, у межах якого особа 

може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється 

тривалістю у три роки. 

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише 

за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.  

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є 

підставою для відмови у позові.  

Оскаржувані позивачем розпорядження органу приватизації № ____ про приватизацію 

квартири № ___, розташованої в буд. № ___ по вул. _____________ у м. Харків, видане 

_____________ (дата) та свідоцтво про право власності на квартиру, видане КП БТІ  

____________ (дата). 

А з позовом позивач П. І. Б.  _______ звернувся до суду лише ________, тобто через 

10 років після видачі оспорюваних документів. При цьому в суді позивач заявив, що дізнався 

про існування вказаних розпорядження та свідоцтва набагато пізніше, лише ___________. 

Проте відповідних та переконливих доказів про те, що він починаючи з 

______________ і по час звернення до суду не знав і не міг знати про передачу спірної 

квартири у власність П.І.Б.  ___________, а відповідно і наявність спірних розпоряджень та 

свідоцтва про право власності, ним суду не надано. 
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, 

коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка 

його порушила. 

З огляду на загальне правило, встановлене ст. 81 ЦПК України про обов’язковість 

доведення стороною тих обставин, на які вона посилається як на підставу своєї вимоги, позивач 

повинен довести суду той факт, що він не знав та не міг дізнатись про порушення свого цивільного 

права, чого позивачем в ході розгляду справи зроблено не було. 

Керуючись ст. 267 ЦК України, ст. 182, 183 ЦПК України, 

 

Прошу: 
 

Відмовити у задоволенні позовних вимог П.І.Б. ____________ до  П.І.Б. 

_____________, Nської міської ради про визнання незаконною приватизації квартири, 

скасування розпорядження про приватизацію та свідоцтва про право власності на квартиру у 

зв’язку із пропуском позивачем строку позовної давності звернення до суду із цим позовом. 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 19 

 

НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 

Позивач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 

Справа № ______________________ 

 

Клопотання  

про приєднання доказів 
 

У провадженні Nського районного суду м. Харкова перебуває цивільна справа за 

позовом П. І. Б. _____ до Nської міської ради про  . 

Статтею 83 ЦПК України сторонам та іншим учасникам справи надано право подавати 

докази у справі безпосередньо до суду. При цьому встановлено, що відповідач повинен подати 

суду докази разом із поданням відзиву. 

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, 

учасник справи, зокрема відповідач, повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, 

який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, 

які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного 

доказу.  

На підставі наведених положень прошу приєднати до матеріалів справи як письмові 

докази такі документи: 

— висновок № _____ від ____________ про  , на підтвердження  ; 

— довідку № ______ від _________________, на підтвердження  ; 

— копію журналу вхідної кореспонденції від __________, на підтвердження  . 

Ці письмові докази не могли бути подані відповідачем із відзивом на позовну заяву, 

оскільки _____________________________________________, 

(поважні причини неподання доказів) 

про що суд письмово повідомлявся у встановлені в ухвалі строки. 

Фіскальний чек Nської дирекції УДППЗ «Укрпошта» від ______ № __________ на 

підтвердження направлення копій зазначених письмових доказів позивачу — додається. 

Додатки: 

 1. Копія висновку  №   від     .  

 2. Копія довідки  №   від     . 

 3. Копія журналу вхідної кореспонденції від    . 

 4. Фіскальний чек №   від     . 

   

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 20 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 

 

Клопотання 

про ознайомлення з матеріалами цивільної справи 

 

У провадженні Вашого суду перебуває цивільна справа за позовом Особа 1 до Nської 

міської ради про визнання права власності в порядку спадкування за законом. 

Відповідно до пп. 1, 3 ч. 1 ст. 43 ЦПК учасники справи мають право ознайомлюватись 

з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати 

заяви та клопотання. 

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 43 ЦПК, — 

 

Прошу: 
 

Надати можливість для ознайомлення з матеріалами цивільної справи № __ за 

позовом до Nської міської ради Харківської області про визнання права власності в порядку 

спадкування за законом, здійснення виписок з матеріалів справи та копій шляхом 

фотографування (ксерокопіювання). 

 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
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ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Додаток 21 

 

 
 
НАЗВА СУДУ 
Адреса суду 

 
Позивач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 

ст.175 ЦПК України 
 

Відповідач: зазначається інформація, відповідно до п.2 ч.3 
ст.175 ЦПК України 

 
Справа № ______________________ 

 
 

Заява  
про ухвалення додаткового рішення 

 

02.05.2020 було винесено судове рішення у вищевказаній справі. Позовні вимоги 
задоволені в повному обсязі. 

Однак під час цього не було вирішено питання про судові витрати, які складаються з 
оплаченого судового збору в сумі __________. 

У відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 270 ЦПК України це є підставою для ухвалення 
додаткового рішення. 

На підставі викладеного й у відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 270 ЦПК України прошу 
ухвалити додаткове рішення у справі № ______ про стягнення з ВІДПОВІДАЧА  (ІПН) на 
користь ПОЗИВАВЧА (КОД ЄДРПОУ)  судового збору в сумі ____________. 

 

 

 

Дата     Підпис     П. І. Б.  
 

 


