
 

 «____» _____ 20_р. 

До господарського суду Вінницької області 

вулиця Пирогова, 29, Вінниця, Вінницька область, 21000 

 

 

Позивач:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________» 

Адреса: _____________, 

код ЄДРПОУ _____________, 

п/р ______________ у ПАТ «___________», 

МФО _________, код ЄДРПОУ _______ 

Електронна пошта: _______ 

Офіційна електронна адреса: ______ 

Тел.: - __________________ 

 

Відповідач:  

Приватне підприємство «________________» 

Адреса: _____________, 

код ЄДРПОУ _____________, 

п/р ______________ у ПАТ «___________», 

МФО _________, код ЄДРПОУ _______ 

Електронна пошта: _______ 

Офіційна електронна адреса: ______ 

Тел.: - __________________  

Третя особа: 

Приватний нотаріус __________ Київського 

міського нотаріального округу  

Адреса: _____________________ 

ІПН - невідомий 

Тел.: _____________________ 

Електронна пошта: невідома   

 Офіційна електронна адреса: невідома 

 



 

 

Ціна позову: позовна заява немайнового характеру 

  

Позовна заява 

про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню  

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» звертається до Господарського суду 

Вінницької області з позовною заявою до Приватного підприємства «__________», третя особа 

приватний нотаріус ___________ Київського міського нотаріального округу, про визнання 

виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. 

  Обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги: 

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "____________" (далі у тексті – позивач) 

та Приватним підприємством "____________"  (далі у тексті – відповідач) «___» ________ 20__р. 

укладено договір поставки товарів виробничо-комерційного призначення, а саме засобів захисту 

рослин (далі у тексті – товар/товари) за №______ (далі у тексті – договір поставки).  

Позивач як покупець зобов`язався сплатити  відповідачу грошову суму, що складає вартість 

поставленого товару, на умовах визначених договором. 

Згідно п. 2.2. договору поставки ціни товарів в національній валюті, залежно від умов 

придбання товару постачальником за відповідним контрактами, зазначаються у відповідній 

специфікації (додатку), що є невід`ємною частиною договору поставки. 

Згідно п. 3.1. договору поставки, вартість товару, строк/термін оплати вартості товару, що 

підлягає поставці за цим договором, визначається сторонами у відповідній специфікації (додатку), 

що є невід`ємною частиною договору поставки. 

Відповідно до додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки, 

відповідач зобов`язався поставити товар на загальну суму _________ гри., з умовою сплати 

авансового платежу в розмірі ___________ грн. та оплати решти суми в розмірі __________ грн. на 

умовах товарного кредиту в строк не пізніше ___ ____ 20__р. (копія додатку додається до позовної 

заяви). 

Відповідно до додатку (специфікації) №-____ від ___.____.20__р. до договору поставки, 

відповідач зобов`язався поставити товар на загальну суму __________ грн., з умовою сплати 

авансового платежу в розмірі ___________ грн. та оплати решти суми в розмірі ___________ грн. на 

умовах товарного кредиту в строк не пізніше «___» ______ 20__р. (копія додатку додається до 

позовної заяви). 

Відповідно до додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р.  до договору поставки, 

відповідач зобов`язався поставити товар на загальну суму ________ грн., з умовою сплати 

авансового платежу в розмірі ____________ грн. та оплати решти суми в розмірі __________ грн. на 

умовах товарного кредиту в строк не пізніше 30.11.20__р.. (копія додатку додається до позовної 

заяви). 

Відповідно до додатку (специфікації) №-___ від «___» ______ 20__р. до договору поставки, 

відповідач зобов`язався поставити товар на загальну суму ____________ грн. з умовою сплати 

авансового платежу в розмірі __________ грн., та оплати решти суми в розмірі _____________ грн. 



на умовах товарного кредиту в строк не пізніше «___» ______ 20__р. (копія додатку додається до 

позовної заяви). 

Відповідно до додатку (специфікації) №-___ від «___» ______ 20__р. до договору поставки, 

відповідач зобов`язався поставити товар на загальну суму ___________ грн. з умовою сплати 

авансового платежу в розмірі ______________ грн. та оплати решти суми в розмірі ___________ грн. 

на умовах товарного кредиту в строк не пізніше ___  _____20__р. (копія додатку додається до 

позовної заяви). 

Підписання сторонами договору поставки, специфікацій та поставки товару у передбачених 

ними обсягах  підтверджується видатковими накладними, копії які додаються до позовної заяви.   

На забезпечення виконання зобов`язань покупця (позивача) по договору поставки  між 

позивачем та відповідачем був укладений договір застави майбутнього врожаю, посвідчений 

третьою особою - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________ та 

зареєстрований в реєстрі №________ (копія договору застави – додається до позовної заяви). 

За цим договором позивачем в заставу передано кукурудзу врожаю 20___ року у кількості 

______ тон. Зазначений договір застави (далі у тексті – договір застави) забезпечував виконання 

заставодавцем (позивачем) своїх зобов`язань перед відповідачем за договором поставки товару. 

Відповідно до п. 1.2. договору застави майбутнього врожаю, сторони оцінили предмет 

застави у ____________ грн. 

Пунктом 2.3.7. договору застави передбачено, що у разі невиконання або порушення 

виконання зобов`язань боржника за договором поставки та зобов`язань заставодавця за цим 

договором, заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за договором поставки в повному 

обсязі за рахунок предмета застави, враховуючи суму заборгованості за поставлений товар, 

відшкодування збитків, штрафних санкцій, витрат, які виникли у зв`язку із примусовим стягненням 

заборгованості. 

У позивача виникли тимчасові фінансові труднощі, в наслідок яких позивач не зміг 

своєчасно виконати фінансові зобов'язання за договором поставки та у позивача виникла 

заборгованість перед відповідачем за отриманий товар згідно договору поставки та специфікацій, 

яка складається у сумі _____________ грн. 

Пунктом 2.3.10. договору застави передбачено, що заставодержатель має право розпочати 

процедуру звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо після спливу 30 днів з моменту 

реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення стягнення на 

предмет застави та якщо після спливу 30 днів після направлення боржнику письмової вимоги 

заставодержателя про усунення порушень зобов`язань за договором поставки така вимога 

Заставодержателя залишається незадоволеною (копія письмової вимоги заставодержателя – 

додається до позовної заяви). 

На підставі звернення відповідачем до приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу ____________, який «___» _____ 20__р.  вчинив виконавчий напис на договорі 

застави майбутнього врожаю, зареєстрованому в реєстрі за №_____, яким звернуто стягнення на 

кукурудзу врожаю 20___ року у кількості ____ тон, на загальну суму __________ грн.  

Також виконавчим написом додатково стягнуто з позивача на користь відповідача витрати 

на вчинення виконавчого напису у сумі _________ грн. 

Позивач вважає, що  при оформленні виконавчого напису, вчиненого ___ ____ 20_р та 

зареєстрованого в реєстрі за № _____, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу ____________ перевищено повноваження визначені Законом, а відповідачем, як стягувачем, 

порушено вимоги Закону України "Про заставу", Закону України "Про забезпечення вимог 



кредиторів та реєстрацію обтяжень", оскільки не було внесено відомостей про звернення стягнення 

на заставне майно, а також не надіслано вимогу боржнику. Також слід зазначити, що відповідач 

перед вчиненням виконавчого напису не дотримався тридцятиденного строку виконання вимоги 

про усунення порушення виконання зобов`язання. 

 Правові підстави позову: 

Відповідно до ч.1 ст. 590 ЦК України звернення стягнення на предмет застави здійснюється 

за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Стаття 19 Закону України "Про заставу" передбачає, що за рахунок заставленого майна 

заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент 

фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою 

виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на 

утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо 

інше не передбачено договором застави. 

Абзац 1 ст. 20 Закону України "Про заставу" передбачає, що заставодержатель набуває 

право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання 

зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом 

чи договором. 

Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського 

суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором 

застави (абз. 6 ст. 20 Закону України "Про заставу"). 

Відповідно до  ст. 20 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень" (надалі - Закон) до забезпечувальних обтяжень, зокрема, належить застава рухомого 

майна згідно з параграфом 6 глави 49 ЦК України, що виникає на підставі договору. 

Статтею 24 вказаного Закону передбачено, що звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження здійснюється, зокрема, на підставі виконавчого напису нотаріуса, в 

порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.  Обтяжувач, 

який ініціює звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, зобов`язаний до 

початку процедури звернення стягнення зареєструвати в Державному реєстрі відомості про 

звернення стягнення на предмет обтяження. 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого 

самоврядування встановлюється Законом "Про нотаріат" та іншими актами законодавства України 

(частина перша статті 39 Закону "Про нотаріат"). 

Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року № 296/5 та зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595. 

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення 

виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку). 

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку 

на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

№1172 від 29.06.1999. 

Відповідно до п.п. 1.1., 3.1., 3.2. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за №296/5 для 

стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі 

написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають 



звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Нотаріус вчиняє виконавчі написи: 

якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності 

боржника перед стягувачем за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох 

років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. 

Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені  Переліком документів, за 

якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів 

нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172. 

Статтею 88 Закону України "Про нотаріат"  передбачено, що  нотаріус  вчиняє  виконавчі 

написи, якщо подані документи підтверджують безспірність    заборгованості  або іншої 

відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що  з  дня 

виникнення  права  вимоги  минуло  не  більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, 

установами та  організаціями  -  не більше одного року. 

Таким чином, в обов`язок нотаріуса входить перевірка безспірності боргу у боржника після 

надання стягувачем документів, що встановлюють заборгованість. При наявності заперечень 

боржника нотаріус повинен оцінити його аргументи на предмет наявності ознаки безспірності 

відносно вимог. За відсутності ознаки безспірності нотаріус повинен відмовити у здійсненні 

виконавчого напису. 

Відповідно до  ч. 1, 3 ст.  24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень" від  18.11.2003  №  1255-IV  (з наступними змінами та 

доповненнями)  звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на 

підставі рішення суду виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в 

позасудовому порядку згідно із цим Законом. Використання позасудових способів звернення 

стягнення на предмет забезпечувального обтяження не позбавляє права боржника, обтяжувача або 

третіх осіб звернутися до суду. Обтяжувач, який ініціює звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження, зобов`язаний до початку процедури звернення стягнення 

зареєструвати в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет обтяження. 

Така вимога узгоджується з  ч. 1 ст. 27  Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів 

та реєстрацію обтяжень", згідно з якою обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження в позасудовому порядку, зобов`язаний надіслати боржнику та 

іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, письмове 

повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання. Повідомлення 

надсилається одночасно з реєстрацією в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження. 

Великою палатою Верховного Суду у постанові від 16.05.2018 по справі №320/8269/15-

ц  було наголошено, що для звернення стягнення на предмет застави необхідно письмово 

повідомити боржника та зареєструвати в Реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження. Вказані вимоги є імперативними і не виконуються на розсуд 

стягувача. 

У статті 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень" передбачені вимоги до повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням 

зобов`язання. Це повідомлення повинне містити таку інформацію: 1) зміст порушення, вчиненого 

боржником; 2) загальний розмір не виконаної боржником забезпеченої обтяженням вимоги; 3) опис 

предмета забезпечувального обтяження; 4) посилання на право іншого обтяжувача, на користь якого 

встановлено зареєстроване обтяження, виконати порушене зобов`язання боржника до моменту 

реалізації предмета обтяження або до переходу права власності на нього обтяжувачу; 5) визначення 

позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який має 

намір застосувати обтяжувач; 6) вимогу до боржника виконати порушене зобов`язання або передати 

предмет забезпечувального обтяження у володіння обтяжувачу протягом 30 днів з моменту 

реєстрації в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження. 



Згідно зі ст. 28  Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в Реєстрі відомостей про звернення 

стягнення на предмет забезпечувального обтяження зобов`язання боржника, виконання якого 

забезпечене обтяженням, залишається невиконаним і в разі якщо предмет забезпечувального 

обтяження знаходиться у володінні боржника, останній зобов`язаний на вимогу обтяжувача негайно 

передати предмет обтяження у володіння обтяжувача. До закінчення процедури звернення 

стягнення обтяжувач зобов`язаний вживати заходи щодо збереження відповідного рухомого майна 

згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону. 

У постанові Великою палати Верховного Суду від 16.05.2018 по справі №320/8269/15-ц 

наголошено, що Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень" пов`язує подальші дії стягувача не лише з виконанням чи невиконанням боржником 

вимоги усунути порушення зобов`язання або передати предмет забезпечувального обтяження у 

володіння обтяжувачу, але й установлює відповідний строк для такого виконання - протягом 30 

днів, та пов`язує початок спливу цього строку з моментом реєстрації в Реєстрі відомостей про 

звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, а отже, і подальших дій зі звернення 

стягнення на предмет застави.  

Тобто ухилення від надіслання боржнику повідомлення про порушення забезпеченого 

обтяженням зобов`язання, реєстрації в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на 

предмет забезпечувального обтяження, а також недотримання 30-денного строку з моменту 

реєстрації в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального 

обтяження вважаються порушеннями, які унеможливлюють вчинення нотаріусом 

виконавчого напису про звернення стягнення на предмет застави. 

Порядок ведення Реєстру та внесення відомостей до нього врегульовано ст. 42 

Закону  України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", відповідно до якої 

Держателем Державного реєстру є уповноважений центральний орган виконавчої влади. Порядок 

ведення Державного реєстру  визначає Кабінет Міністрів України. До Державного реєстру 

вносяться відомості про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення 

на предмет обтяження. Відомості, внесені до Державного реєстру, є відкритими для всіх юридичних 

та фізичних осіб. 

Відповідно до  ст. 43 Закону  України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень" обтяжувач у будь-який час може зареєструвати зміну відомостей про обтяження шляхом 

подання держателю або реєстратору Державного реєстру заяви, в якій зазначаються реєстраційний 

номер запису, найменування боржника, ідентифікаційний код боржника в Єдиному державному 

реєстрі підприємств та організацій України або індивідуальний ідентифікаційний номер боржника 

в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів і 

реквізити запису, що підлягають заміні. На підставі цієї заяви держатель або реєстратор Державного 

реєстру вносить відповідні зміни до попереднього запису про обтяження. Натомість відповідач та 

третя особа не надали суду доказів про реєстрацію в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на 

предмет забезпечувального обтяження, а також відповідачем недотримання 30-денного строку з 

моменту реєстрації в Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального 

обтяження. 

На підставі наведеного вбачається, що ухилення  відповідача від реєстрації в Реєстрі 

відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження  свідчить про 

недотримання відповідачем 30-денного строку для звернення стягнення на предмет 

забезпечувального обтяження, що, в свою чергу, унеможливлює вчинення нотаріусом 

виконавчого напису про звернення стягнення на предмет застави. 

Окрім того, слід враховати, що відповідно до п. 2.3.10 договору застави, відповідач мав 

право розпочати процедуру звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо після спливу 

30 днів з моменту реєстрації в державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про 

звернення стягнення на предмет застави та якщо після спливу 30 днів після направлення 



боржнику письмової вимоги заставодержателя про усунення порушень зобов`язань за 

договором поставки так вимога заставодержателя залишається незадоволеною.  

Але таке право відповідач не використав.  

Велика палата Верховного Суду у постанові від 16.05.2018 по справі №320/8269/15-

ц  дійшла висновку, що  відсутність у Законі України "Про нотаріат" та в Порядку № 296/5 вимоги 

до нотаріуса провести перевірку дотримання стягувачем норм   Закону  України "Про забезпечення 

вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" щодо реєстрації в реєстрі відомостей про звернення 

стягнення на предмет забезпечувального обтяження та спливу тридцятиденного строку з моменту 

такої реєстрації не свідчить про можливість невиконання нотаріусом цих вимог, оскільки при 

розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовими актами перевага надається 

спеціальному, якщо його не скасовано виданим пізніше загальним актом. 

Проте, в порушення вищенаведених вимог чинного законодавства третьою особою - 

приватним нотаріусом  Київського міського нотаріального округу _____________. було 

вчинено виконавчий напис про звернення стягнення на предмет застави за відсутності 

відомостей про дотримання  відповідачем умов п. 2.3.10 договору застави та 

норм Закону  України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" щодо 

реєстрації в реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального 

обтяження, що, відповідно до вищенаведених висновків суду, унеможливлює вчинення 

нотаріусом виконавчого напису про звернення стягнення на предмет застави. 

       Судові витрати: 

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України до судових витрат 

крім витрат по сплаті судового збору, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати на 

професійну правничу допомогу. 

Згідно зі статтею 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов'язані з 

правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за 

рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу 

адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. 

Стосовно доказів, що підтверджують вищенаведені обставини: 

На підтвердження обставин, які наведені у позовній заяві позивач додає до позову належним 

чином завірені копії документів, перелік, яких визначений у додатку до позовної заяви.  

Позивач надав до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на 

яких ґрунтуються позовні вимоги. 

Стосовно способу захисту прав позивача: 

Відповідно статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України "Про 

нотаріат" захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, 

що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від 

боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само 

має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений 

нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого 

напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру 

заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той 

звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису. 

Отже способом захисту позивача є оспорювання вчинення приватним нотаріусом 

________ Київського міського нотаріального округу виконавчого напису, який був вчинений 



з порушенням процедури його вчинення та недотримання відповідачем 30-денного строку для 

звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, що, в свою чергу, 

унеможливлює вчинення нотаріусом виконавчого напису про звернення стягнення на 

предмет застави. 

         На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 15,.16, ЦК України, ч. 1, 3 ст.  24,  ч. 1 ст. 

27, ст. 28 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», статтями 

123, ст. 126 ст.129, 162, 163, 164 ГПК України, 

ПРОСИМО: 

1. Визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис від «___» ____ 20_р., 

вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ______________ 

та зареєстрований в реєстрі за № ________. 

2. Стягнути з Приватного підприємства  «_____________» (вул. __________, буд.__, 

____(індекс), м. _________; код ЄДРПОУ__________) на користь Товариства з обмеженою 

відповідальністю «_________________» (вул. __________, буд.__, ____(індекс), м. 

_________; код ЄДРПОУ__________) ___________ грн. на відшкодування витрат по сплаті 

судового збору та __________ на відшкодування витрат по сплаті судового збору за подання 

заяви про забезпечення позову. 

3. Стягнути з Приватного підприємства   «______________» на користь Товариства з 

обмеженою відповідальністю «______________» ________ грн. витрат на оплату послуг 

адвоката. 

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили. 

 

Додатки: 

1. Платіжне доручення № ___ від ___ _____ 20_р. в розмірі ______гривень по сплаті судового 

збору за подання позовної заяви. 

2. Платіжне доручення № ___ від ___ _____ 20_р. в розмірі ______гривень по сплаті судового 

збору за подання заяви про забезпечення позову. 

3. Квитанція та поштовий опис про надіслання копії позовної заяви з додатками відповідачеві. 

4. Квитанція та поштовий опис про надіслання копії позовної заяви з додатками третій особі. 

5. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує 

понести в зв’язку із розглядом справи. 

6. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого 

відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

7. Копія договору поставки товару № ____ від ____ 20_ року. 

8. Копія договору застави майбутнього врожаю № ____ від ____ 20_ року. 

9. Копія додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки. 

10. Копія додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки. 

11. Копія додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки. 

12. Копія додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки. 

13. Копія додатку (специфікації) №-___ від ___.____.20__р. до договору поставки. 

14. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20__р.  

15. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20__р.  

16. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20__р.  

17. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20__р.  

18. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20__р.  

19. Копія договору про надання правової допомоги № ____ від ____ 20_ року. 

20. Копія акту виконаних робіт №__ від ___ _____ 201_р., яким засвідчено надання адвокатом 

та прийняття позивачем правової допомоги. 



21. Копія платіжного доручення № ___ від ___ _____ 201_р. в розмірі ______гривень по сплаті 

адвокату гонорару. 

Директор:  

Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» 

______________   _________________ 

 


