
Для юридичних осіб на фірмовому бланку 

 
вих. №_____  дата _________                                           

 Господарський суд Івано-

Франківської області  області 

вул.. Грушевського, 32,  

м. Івано-Франківськ, 76018 

 

Позивач: ___________________________________ 
                                     (повне найменування) 

___________________________________ 
     (адреса) 

код _______________________________ 

Тел./факс: __________________________ 

Електронна адреса: __________________ 

  

 

Відповідач: ___________________________________ 
                                     (повне найменування)      

___________________________________ 
    (адреса) 

код _______________________________ 

Електронна адреса: __________________ 

 

 
П О З О В Н А  З А Я В А 

про ______________________________________ 

(зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок 

сум, що стягуються чи оспорюються) 

 

 Зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений 

законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не 

суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до 

кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими 

позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані 

обставини; правові підстави позову; відомості про вжиття заходів досудового 

врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий 

порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або 

позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; перелік документів та інших 

доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із 

позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи 

оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; попередній 

(орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в 

зв’язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого 

позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

тих самих підстав. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового 

збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати 

судового збору. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися 

до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного 

вирішення спору. (відповідно до вимог ст. 162  ГПК України)  

Керуючись ст. _________________________________________________________  
  



ПРОШУ: 
_________________________________________________________________________. 

 
Додатки: 

1. Докази на підтвердження викладених обставин; 
2. Розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує надання послуг 

поштового зв’язку (касовий чек, квитанція тощо) та опис вкладення про відправлення 

відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 
 3. Докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі; 

  
  
  

 Посада                                         (підпис)                                                    ПІБ 
  
 

 


