До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
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

A

Адміністративний позов
про визнання протиправним Наказу № ______________
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію ____________________________
(П.І.Б. Уповноваженої особи) від __________________ року
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_________________ року Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ________________ (далі ‒ Відповідач) видано
Наказ № __________ про __________________________________.
З даним Наказом Відповідача Позивач не погоджується повністю, вважає його
необґрунтованим, таким, що виданий без урахування усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення (вчинення дії), цілковито безпідставним,
незаконним, необґрунтованим і таким, що повністю суперечить нормам чинного
законодавства України, прийнятим не на підставі та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, виходячи з наступного.
Відповідно до частини третьої ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України
(далі ‒ КАС України) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України;
2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для
прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам
дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення
яких спрямоване це рішення (дія);
9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Відомо, що Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від ____________ року за № ____________ «Про запровадження тимчасової
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адміністрації у ______________» з ______________ року розпочато процедуру виведення
______________ з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації у ___________ ___________ року ______________ прийнято
рішення, відповідно до якого Договір ______________ від _______________ року, який
укладено між ______________ та ________________, визнано нікчемним.
Саме Рішення про визнання договору нікчемним Позивачу надано не було, та, за
поясненнями Відповідача, не існує взагалі.
Частиною третьою ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» встановлено вичерпний перелік підстав, відповідно до яких правочини (у
тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними, а саме:
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