
Зразки судових процесуальних документів  
 
 

З А Я В А 
про відкладення розгляду справи 
 
В провадженні Печерського районного суду м.Києва знаходиться цивільна 

(адміністративна) справа № ________  за позовом (заявою) ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________,яка 
призначена до розгляду на _____  ______ годину  «___» ______________ 201__ року. 

Повідомляю суд, що я не маю можливості прийняти участь у судовому засіданні у зв’язку з 
_______________________________________________________________________________________і 
прошу відкласти розгляд справи на інший день. 

  
«____» _________________ 201___ року 
 
 

 
З А Я В А 
про ознайомлення з матеріалами справи 
  
На підставі ч.1 ст.27 ЦПК України (ч.1 ст.49 КАС України) прошу видати мені для 

ознайомлення цивільну (адміністративну) справу за позовом (заявою)___________________________ 
_______________________________________________________________________________________.  

  
Додаток: доручення № _____ від «___» _____________ 201__ року 
   
«___» _____________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про розгляд справи у відсутності учасника судового розгляду 
  
В провадженні Печерського районного суду м.Києва перебуває цивільна 

(адміністративна) справа за позовом ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

Прошу розглянути справу за даним позовом, яка призначена на______ ______годину 
«___»____________201___року без моєї участі за наявними у справі доказами, поясненнями. Позовні 
вимоги (Заяву) підтримую (визнаю, не визнаю) і заперечень не маю. 

Копію рішення суду прошу надіслати на мою адресу.  
  
«___»____________ 201__ року 
 
 

 
КЛОПОТАННЯ 
про розгляд справи без участі позивача 
 
В провадженні Печерського районного суду м.Києва перебуває адміністративна 

(цивільна) справа за позовом (заявою)______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 

Розгляд справи призначений на ____ _____годину «___»____________201___року. 



Позов (Заяву) підтримую в повному обсязі. Права позивача у цивільному судочинстві відомі та 
зрозумілі. Інших заяв, клопотань, відводів не маю. Проти розгляду справи в заочному порядку не 
заперечую. 

Прошу  
1. Провести судове засідання за наявними матеріалами справи без участі позивача. 
2. У разі призначення розгляду справи по суті, відкладення розгляду справи або оголошення 

перерви в її розгляді прошу повідомити додатково про дату та час засідання. 
Копію рішення суду прошу надіслати на мою адресу.  
  
«___»____________ 201__ року 
 
 

 
КЛОПОТАННЯ 
про розгляд справи за відсутністю однієї із сторін 
  
В провадженні Печерського районного суду м.Києва перебуває адміністративна справа 

за позовом _______________________________________________________________________. 
На підставі ч.3 ст.122 КАС України справу  №__________ за даним позовом, призначену 

на ______ ____годину «___»___________201___ року прошу слухати адміністративну справу у мою 
відсутність, позовні вимоги не визнаю. 

Копію рішення суду прошу надіслати на мою адресу.  
 
Додаток : 1. письмове заперечення.       
 
«___»____________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про розгляд справи у відсутності свідка 
  
В провадженні Печерського районного суду м.Києва перебуває кримінальна справа по 

обвинуваченню ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, по якій мене 
викликано в судове засідання в якості свідка. 

Я не маю можливості прибути до суду у зв‘язку__________________________________________ 
___________________________________________________________________________________.  

Прошу розглянути справу в моїй відсутності, свідчення дані мною на досудовому слідстві 
підтримую в повному обсязі. 

  
«___»____________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про відмову від позову 
  
«___» _____________ 201__ року я звернувся в суд з позовом _____________________ 

_________________________________________________________________________________. 
Після відкриття провадження у справі між нами досягнуто примирення. 
У зв’язку з цим і у відповідності з ст.95, 113, 157 КАС України, 
прошу: 



1. Прийняти мою відмову від позову та закрити провадження у адміністративній справі 
№________ за моїм позовом_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

2. Стягнути з відповідача понесені мною судові витрати. 
  
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про відмову від позову 
  
«___» _______________ 201__ року я звернувся в суд з позовом __________________ 

_______________________________________________________________________________. 
Після відкриття провадження у справі _________________________________________. 
У зв’язку з цим і у відповідності з ч.1 ст.89, ч.1, 3 ст.174, п.3 ч.1 ст.205 ЦПК України, 
прошу: 
1. Прийняти мою відмову від позову та закрити провадження у справі №_____________ за моїм 

позовом________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________. 

Наслідки закриття провадження у справі, передбачені ч. 3 ст. 206 ЦПК України мені роз’яснені і 
зрозумілі. 

2. Стягнути з відповідача понесені мною судові витрати. 
 
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про залишення  позову (заяви) без розгляду 
  
«___» _______________ 201__ року я звернувся в суд з позовом __________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
Прошу залишити мою позовну заяву без розгляду в зв’язку з тим, що _______________________ 

____________________________________________________________________________________. 
  
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
К Л О П О Т А Н Н Я 
про відкликання позовної заяви 
 
«___» _______________ 201__ року я звернувся в суд з позовом __________________ 

_________________________________________________________________________________. 
Я відкликаю свою позовну заяву (ст.155 КАС України) та прошу залишити позов без розгляду в 

зв’язку з тим, що _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

  
«___» _______________ 201__ року 
 
 
 
 



З А Я В А 
про роздрукування технічного запису судового засідання 
  
У мене виникли сумніви щодо правильності сурдоперекладу жестовою мовою та у 

відповідності з ч.5 ст.197 ЦПК України прошу здійснити повне (часткове) роздрукування технічного 
запису судового засідання по справі №_______ за позовом ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________, яке  
відбулося «___» _____________ 201__ року. 

   
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про роздрукування технічного запису судового засідання 
  
У мене виникли сумніви щодо правильності сурдоперекладу жестовою мовою та у 

відповідності з ст.44 КАС України прошу здійснити повне (часткове) роздрукування технічного запису 
судового засідання по адміністративній справі №___________ за позовом  _______________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
яке  відбулося «___» _____________ 201__ року. 

   
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про видачу копії рішення суду 
  
У відповідності з ч.2 ст.222 ЦПК України прошу видати мені копію рішення 

Печерського районного суду м.Києва від «___»______________ 201__ року у цивільній справі 
№___________ за позовом ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

  
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
З А Я В А 
про видачу копії постанови суду 
  
У відповідності з ч.2 ст.167 КАС України прошу видати мені копію постанови 

Печерського районного суду м.Києва від «___»_______________ 201__ року у адміністративній справі 
№_______ за позовом ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

  
«___» _______________ 201__ року 
 
 
 
 
 
 
 



З А Я В А 
про видачу виконавчого листа 
  
Прошу видати виконавчий лист по справі № _____ за позовом ___________________ 

_____________________________________________________________________________________на 
підставі рішення (постанови) Печерського районного суду м.Києва від «___» ______ 201__ року. 

   
«___» _______________ 201__ року 
 
 

 
КЛОПОТАННЯ 
про виклик сурдоперекладача до суду 
  
В провадженні Печерського районного суду м.Києва перебуває цивільна 

(адміністративна) справа за позовом ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

У зв‘язку з тим, що позивач (відповідач) має труднощі у спілкуванні з чуючими учасниками 
розгляду справи через інвалідність зі слуху (вади слуху) та на підставі ст.55 ЦПК України (ст.68 КАС 
України) прошу залучити до участі у справі сурдоперекладача, у разі призначення справи до судового 
розгляду (відкладення розгляду) (неявки сурдоперекладача в судове засідання), скерувавши судову 
повістку про виклик за адресою: ___________________________________________________________. 

 
«___»____________ 201__ року 
 


