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
Справа №__________________________

Заява про забезпечення адміністративного позову

провадження у справі
_______________
про
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A

Ухвалою від __________________ року відкрито
№ _______________
за
позовом
____________
до
_________________________.
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Відповідно до ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України (далі ‒ КАС
України) суд за заявою позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про
вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека
заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в
адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без
вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та
витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності
суб’єкта владних повноважень.
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На підставі оскаржуваних Позивачем Постанов № _______ від __________ р. та
№ __________ від ___________ р. Управління Державної архітектурно-будівельної
інспекції у ___________ області державними виконавцями відкрито виконавчі
провадження. Постановою державного виконавця ___________ міського відділу ДВС
Головного територіального управління юстиції у _______________ області від
_______________ р. направлено для примусового виконання ____місце роботи
боржника_________________ Постанов № ____________ від ___________ р. та
№ _________ від __________ р. про стягнення із заробітку (доходу) боржника __________
боргу в сумі _____________ грн (з яких сума боргу ________ грн, виконавчий збір
_________ грн, витрати на проведення виконавчих дій __________ грн).
Враховуючи те, що оскаржувані рішення Відповідача є виконавчими документами,
які знаходяться на виконанні в органі державної виконавчої служби, з огляду на те, що в
рамках відкритих виконавчих проваджень державний виконавець зобов’язаний вживати
заходи примусового виконання рішень, в тому числі арешт коштів боржника та їх
вилучення (списання коштів з рахунків), Позивач вважає, що існує очевидна небезпека
заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в

адміністративній справі, для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль і
витрат.
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Заходи забезпечення адміністративного позову, які просить вжити Позивач,
відповідають предмету адміністративного позову та, водночас, вжиття таких заходів не
зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване лише на збереження
існуючого становища до розгляду справи по суті.
Відповідно до п. 2 частини першої ст. 34 Закону України «Про виконавче
провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: зупинення судом
стягнення на підставі виконавчого документа.
Враховуючи те, що подання адміністративного позову та відкриття провадження в
адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваних рішень контролюючого органу, а
сукупність вищевикладених обставин свідчить про наявність очевидної небезпеки
заподіяння шкоди правам та інтересам Позивача до ухвалення рішення в адміністративній
справі, Позивач і звертається до суду з цією заявою про зупинення стягнення на підставі
виконавчих документів.
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Згідно з частинами третьою та четвертою ст. 151 КАС України забезпечення позову
в адміністративних справах допускається у формах:

U

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
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2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

