
Сумський окружний адміністративний суд 

40021, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 159 

 

Позивач______________________________________ 
                      (ПІП фізичної особи або найменування 

               юридичної особи) 

адреса:____________________________________________ 
номер телефону:___________________________________ 

адреса електронної пошти:___________________________ 

ІПН (код ЄДРПОУ для юридичної особи)_______________ 

 

Представник позивача _____________________ 
                                                        (якщо заяву подає представник) 
адреса:____________________________________________ 

номер телефону:___________________________________ 
адреса електронної пошти:___________________________ 

 

    
Відповідач____________________________________ 

                      (ПІП фізичної особи або найменування 

               юридичної особи) 

адреса:____________________________________________ 
номер телефону:___________________________________ 

адреса електронної пошти:___________________________ 

ІПН (код ЄДРПОУ для юридичної особи)_______________ 

 

 

Третя особа___________________________________ 
                                      (ПІП фізичної особи або найменування 

                               юридичної особи) 

адреса:____________________________________________ 
номер телефону:___________________________________ 

адреса електронної пошти:___________________________ 

ІПН (код ЄДРПОУ для юридичної особи)_______________ 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ 

про_____________________________________ 
 

«_____»_________20____року_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Позивач викладає обставини, якими обґрунтовує свої вимоги, описує ситуації, що призвели 

до подання позову, з посиланням на докази, про які йому відомо і які можуть бути використані 

судом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
         (Якщо   позовна заява  подана  з  пропущенням встановленого  законом  строку  звернення до 
суду, то необхідно зазначити підстави, які будуть свідчить про поважність причин  пропуску  

строку звернення до суду). 



Відповідно до п.11 ч.5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України 

підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача 

(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ___________________________________ 
                                                                       (зазначаються відповідні норми законодавства) 

ст.ст. 2, 5, 6, 8-10, 19, 20, 159, 160, 168 КАС України,  

 

Прошу суд: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

         (Зазначається зміст позовних вимог, а  в  разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст 

позовних вимог щодо кожного з відповідачів. Наприклад: визнати протиправним рішення /дію, 

бездіяльність/ суб ’єкта владних повноважень чи окремі положення рішення, скасувати рішення чи 

окремі його положення; зобов ’язати відповідача прийняти певне рішення /вчинити певні дії/, 

стягнути з відповідача кошти на відшкодування шкоди). 

 

Одночасно заявляю такі клопотання:_____________________________________ 

                                                                                                                      (якщо є) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

До позовної заяви додаю: 
 

- ___________________________________________________________________________________ 

(документ про сплату судового збору: квитанція/платіжне доручення, що підтверджують оплату 

судового збору, або документ(відомості), що підтверджує наявність підстав для звільнення від 
сплати судового збору) 

 

- _________________________________________________________________________________ 
(довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна 

заява подається   представником) 

 

- ____________________________________________________________________________________ 
(докази, що підтверджують позовні вимоги) 

 

- ____________________________________________________________________________________ 
(копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом  владних 

повноважень.) 
 

  

(Позивач у разі подання письмових доказів в копіях (електронних копіях), повинен 

зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу та 

підтвердити відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, 

своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення) 

 

 

«_____» __________20___ року                                                                                   (підпис) 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1432/ed_2013_01_19/pravo1/T052747.html?pravo=1#1432
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1605/ed_2013_01_19/pravo1/T052747.html?pravo=1#1605

