
Додаток 34 

 
Справа № ___________ 
 

В И К О Н А В Ч И Й  Л И С Т  
 

№_____________20__р. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 (повне найменування суду, яким видано виконавчий лист) 

 

_______________________________________________________________________________ 
 (повне найменування суду, яким ухвалено рішення) 

 

«____»_____________20___р. розглянувши адміністративну справу за позовом  
 

_______________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ініціали або найменування позивача) 

_______________________________________________________________________________ 
 
до ____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали або найменування відповідача) 

_______________________________________________________________________________ 
 
щодо__________________________________________________________________________ 

(вказати предмет спору) 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИВ/УХВАЛИВ 
(потрібне підкреслити) 

_______________________________________________________________________________ 
 (резолютивна частина) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Судове рішення набрало законної сили «___»  ________________ 20___ р. 

 
Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання до 
"____" ____________20___ р. 
 
Судом встановлений строк для подачі звіту про виконання судового рішення 
"____" ____________ 20___ р. 



____________________________________________________________________________________ 
найменування (для юридичних осіб) або прізвище,ім'я, по батькові (для фізичних осіб) боржника 

___________________________________________________________________________________ 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб) боржника 

___________________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний код, банківські реквізити суб'єкта господарської діяльності боржника (для юридичних осіб), індивідуальний 

ідентифікаційний номер боржника (для фізичних осіб - платників податків), 

___________________________________________________________________________________ 
інші відомості, якщо вони відомі суду, які ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому  

___________________________________________________________________________________ 
виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб) місцезнаходження майна 

боржника тощо, 

___________________________________________________________________________________ 
найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) стягувача, 

___________________________________________________________________________________ 
його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), 

___________________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача за його наявності 

(для юридичних осіб), 

___________________________________________________________________________________ 
індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача за його наявності 

(для фізичних осіб – платників податків), 

___________________________________________________________________________________ 
а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача 

чи можуть сприяти примусовому виконанню) 

 
Виконавчий лист виданий  «______» _________________ 20___ р. 

 
Суддя (судді)   ___________________  _______________________ 

               (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 
МП 
 

Згідно зі статтею 370 Кодексу адміністративного судочинства України 
судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для осіб, які беруть 
участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, 
підприємств, установ та організацій, посадових та службових осіб, інших 
фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. 

Суб’єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове 
рішення (боржник), подав звіт про виконання судового рішення “____”____________ 
20___ р. 

За наслідками розгляду звіту (в разі ненадходження звіту) (потрібне 
підкреслити) судом постановлено окрему ухвалу «____»___________20__р. 

 
Окрему ухвалу направлено на виконання «___»  _______________20__ р. 
 
Суддя (судді)   ___________________  ___________________ 

   (підпис)        (ініціали, прізвище) 

МП 


