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

IL
AW
U
.U
A

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
Справа № ________________

Заява про забезпечення доказів

(в порядку ст. ст. 44, 116 Кодексу адміністративного судочинства України)

AW

U

.U

A

Ухвалою від ________ року _____________ окружним адміністративним судом
відкрито провадження у справі за адміністративним позовом _______________ до
державного реєстратора Реєстраційної служби ___________ міського управління юстиції
____________, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні Відповідача _________ про визнання дій протиправними та зобов’язання
вчинити певні дії.

IL

Відповідно до ст. 114 Кодексу адміністративного судочинства України (далі ‒ КАС
України) особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання
потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд
забезпечити ці докази.

.U

A

Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до
відкриття провадження у справі.

U

Статтею 115 КАС України передбачено способи забезпечення доказів, а саме: суд
забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом
письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження.

IL

AW

Відповідно до ст. 116 КАС України у заяві про забезпечення доказів повинні бути
зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені
цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати
неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою
метою потрібно їх забезпечити. До заяви про забезпечення доказів додається документ
про сплату судового збору.
Матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю
«___________» (код ЄДРПОУ ______________) можуть підтвердити неправомірність дій
державного реєстратора під час здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації
змін до статуту ТОВ «____________________», що є предметом розгляду у справі
№ ____________.

