
Господарський суд Івано-Франківської 

області: вул. Грушевського, 32, м. Івано-

Франківськ, 76018   

 

тел. +380342783543 

 

E-mail: inbox@if.arbitr.gov.ua 

Справа №____________________________ 

 
__________________________________________________________ 

(П.І.Б./найменування заявника) 

____________________________________________ 

(адреса) 
___________________________________________ 

(П.І.Б. представника) 
____________________________________________ 

(№ та дата доручення при наявності) 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

(контактний телефон, e-mail) 

 

 

 

ЗАЯВА 

про видачу копії судового рішення 
 
 

 

 Прошу надати мені копію судового рішення від __________ у справі № _____________ 

за позовом ______________________________________________________________________ 
     (найменування сторони по справі) 
до відповідача ___________________________________________________________________ 
     (найменування сторони по справі) 
про ____________________________________________________________________________
               (предмет спору) 
оскільки, нам не вдалося ознайомитися з судовими рішеннями у даній справі за допомогою 

Єдиного державного реєстру судових рішень в зв'язку з тим, що 

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 

а дані судові рішення безпосередньо стосуються прав, свобод, інтересів чи обов’язків -   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Примітка: відповідно до ч.2 ст.9 Закону України  “Про доступ до судових рішень”  у заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона 

не змогла ознайомитися із судовим рішенням у Реєстрі, а також чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, 
свобод, інтересів чи обов’язків. 
       з можливістю ознайомлення з матеріалами справи (зазначити в разі необхідності). 

       з можливістю виготовлення та отримання копій матеріалів справи, зокрема:  

 За допомогою власних технічних засобів       

  

           Апаратом суду                         

                                                              
 ВИБРАТИ НЕОБХІДНЕ

 

 

Додаток (за наявності):  
 

 ____________          ______________  
          (дата)                    (підпис)  
 

mailto:inbox@if.arbitr.gov.ua


Примітка: відповідно до ст.4 Закону України “Про судовий збір” cудовий збір справляється у відповідному розмірі від 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до 

суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.  

 
Ставка судового збору за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо 

судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою 

заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" становить 0,003 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії  

 


