Чи є ця інформація у позовній заяві?

1

Найменування суду першої інстанції,
до якого подається заява

2

Відомості про учасників справи
відповідно до вимог статті 162 ГПК

3

Зазначення ціни позову, якщо він підлягає грошовій оцінці;
обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються

4

Зміст позовних вимог

5

Виклад обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги;
зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
правові підстави позову

6

Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору
(у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий
порядок урегулювання спору)

7

Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову
до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися

8

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

9

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які
позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи

10

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

Чи додали ви ці документи до позовної заяви?

1

Документи, що підтверджують особу підписанта позовної заяви
(копія паспорту, витяг ЄДРЮОФОП, установчих документів)

1.1

До позовної заяви, підписаної представником позивача,
додається довіреність чи інший документ, що посвідчує
повноваження представника (перевірте дату терміну дії
довіреності або іншого документу, що посвідчує повноваження
представника).

2

Докази відправлення іншим учасникам справи копії позовної
заяви і доданих до неї документів

3

Документ, що підтверджує сплату судового збору у встановлених
порядку і розмірі. Або ж документи, які підтверджують підстави
звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

3.1

Якщо позовна заява подається особою, звільненою законом від
сплати судового збору, то клопотання про звільнення від сплати
судового збору та документи, які підтверджують підстави
звільнення (перелік осіб, які звільнені від сплати судового збору,
є в статті 5 Закону України "Про судовий збір").

4

Докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються
позовні вимоги. Якщо подаються письмові чи електронні докази,
позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів.

4.1

До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається
також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або
засвідчений витяг з нього. У разі ж відсутності акта чи договору у
позивача – клопотання про його витребування.

5

У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про
призначення експертизи, витребування доказів тощо.

