До апеляційного адміністративного суду
__________________________
Справа № _________________
номер справи та дата ухвалення рішення
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Головуючий суддя у суді першої інстанції
____________________

ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ СКАРГУ (СКАРЖНИК)
Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштовий індекс, поштова
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і
серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери
засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна
адреса, за наявності
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Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі
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Справа №__________________________

IL

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на Постанову _____________ адміністративного суду від _____________ року по
справі № ____________
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Постановою ____________ адміністративного суду від ____________по справі
№ ___________ за адміністративним позовом ____________ до ________ про
_________________ адміністративний позов задоволено частково, (вказати зміст
резолютивної частини судового рішення).
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Справа розглядалась у порядку письмового провадження.
Повний текст Постанови від ______________ року на день подання цієї скарги
скаржником не отримано, про розгляд справи та прийняття Постанови скаржник дізнався з
Єдиного державного реєстру судових рішень, під час розгляду справи залишилось
невирішеним клопотання Позивача щодо витребування матеріалів реєстраційної справи в
органах Державної реєстраційної служби, з витребуваними матеріалами скаржника не
ознайомлено.
Для всебічного, повного та об’єктивного вирішення справи Ухвалою суду від
________________ року з метою дослідження реєстраційних справ щодо проведення
державної реєстрації _________________________ судом витребувано належним чином
засвідчені копії зазначених документів у Відділі з питань державної реєстрації
__________________ районної державної адміністрації.
Відповідно до ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України (далі ‒ КАС
України) судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення,
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ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм
процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих
обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в
судовому засіданні. Матеріали реєстраційної справи в судовому засіданні не
досліджувались.
_________________ не погоджується з Постановою від ________________ року,
вважає її незаконною та такою, що підлягає скасуванню, з огляду на наступне.
Відповідно до п. 1 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів
поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень
(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків,
коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового
провадження.
Вжитий у цій процесуальній нормі термін «суб’єкт владних повноважень» означає
орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи службову
особу, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на
основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні
адміністративних функцій (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України).
Спірні відносини, що виникли між ___________ та ______________, регулюються
Конституцією України, Цивільним кодексом України (далі ‒ ЦК України), Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі
‒ Закон), Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Пунктами 1, 2 частини третьої ст. 10 Закону передбачено, що державний реєстратор:
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