
Зразок позовної заяви про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії (про звільнення успадкованого майна з під 

арешту) 

03 червня 2018р. 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1 

Позивач: 

__________________________ 

Адреса: ________________________ 

ідентифікаційний код _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел.: _______________ 

 

Представник позивача: 

Адвокат ___________________ 

ідентифікаційний код _______________ 

     Адреса для листування: __________________ 

     Свідоцтво про права на зайняття адвокатською  

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно- 

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № __________  

                                                          від __.___.____ року     

                                                        офіційна електронна адреса: 

 ______________________ 

     Електронна пошта: ______________ 

     Тел. ______________ 
 

Відповідач: 

 

Шевченківський районний відділ 

 державної виконавчої служби міста Київ,  

Головного територіального управління юстиції у місті Києві 

01032,м. Київ, вул.. Саксаганського, 110 

Код ЄДРПОУ 34967593 

Електронна пошта:- невідома 

Офіційна електронна адреса: - невідома 

Тел,: 044 234 85 13  

Позовна заява немайнового характеру 

Позовна заява 

про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язання вчинити певні дії 

Відповідно до п.4. ч.1.ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна особа 

має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 



вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 

свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії. 

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства місцеві адміністративні 

суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) 

вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених 

частинами другою - четвертою цієї статті. 

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні 

справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи 

юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, 

знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням 

відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом. 

В обґрунтування викладених у позовній заяві обставин до позовної заяви позивач надав 

докази, а саме копії документів, перелік  яких визначений у додатку до позову, та оригінали яких є 

у позивача. На думку позивача, він подав до позовної заяви всі наявні докази, що підтверджують 

обставини, на яких гуртуються позовні вимоги з приводу публічно-правового спору, який виник 

між ним та відповідачем. 

Заходи щодо забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви до суду, позивачем 

не здійснювалися.  

Досудовий порядок урегулювання спору позивачем не проводився. 

Обставини справи: 

Під час оформлення спадкового майна позивач - гр. ___________ (дівоче прізвище 

______________) - дізналася про те, що на все майно, яке належало її померлому батьку – 

______________ накладений арешт (копія довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна додається).  

Згідно довідки із Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, 

постановою б/н виконавчої служби у Шевченківському районні  від 03.10.2002р. накладено арешт 

на все майно померлого гр. ____________________. 

 


