
                                               ДО  ОКРУЖНОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ  

                                               МІСТА  КИЄВА 

 

                                                        01051 м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1 

                                                            E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua 

                                                                                              

                                                                                 

ПОЗИВАЧ                                        ___________________________МИКОЛАЙЛОВИЧ, 
                                                            02091 м. Київ, вул. _______________,____, кв.___, 

                                        паспорт __________, виданий __ березня 2005 року 

                                               Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у __________ обл, 
                                                пенсійна справа № _____________,    

            ідентифікаційний код __________,                                                                      

                                                тел.  
 

 

ВІДПОВІДАЧ                                 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

                                               УКРАЇНИ В МІСТІ  КИЄВІ 

                              04053 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16 

Код ЄДРПОУ  22869069                                                                                                             
E-mail: kiev gu@kv.pfu.gov.ua                                                                                                                               
Телефон приймальні (044) 4867794 

 

        

    Справа: № ____/______/18 

    Суддя:   Шрамко Ю.Т.  
 

 

КЛОПОТАННЯ 

про пришвидшення розгляду справи 

 

 Починаючи із 10 жовтня 2018 року, у порядку письмового провадження в 
Окружному адміністративному суді м. Києва перебуває адміністративна справа № ____/18 

за позовом _________________ Миколайовича до Головного управління Пенсійного 
фонду України в місті Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити 
певні дії (щодо перерахунку пенсії як військовому пенсіонеру). 
                 На протязі останніх півроку у Позивача виникли певні ускладнення в 
особистому житті, пов’язані з погіршенням стану здоров’я його та непрацездатних членів 
сім’ї, певними побутовими труднощами, що потребують додаткових матеріальних витрат.  
                 Враховуючи наведене та з розумінням щодо великої завантаженості справами 
суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, вимушений звернутись до суду з 
проханням віднайти можливість пришвидшити розгляд зазначеної справи. 
                  Разом з тим, у вказаний період відбулися розгляди адміністративними судами 
різних рівнів і регіонів України аналогічних за суттю справ з винесенням рішень 
(постанов) про задоволення вимог військових пенсіонерів – позивачів. Наприклад, 
Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 року у справі № 
826/3858/18 (копія у додатку 1) та Постанова Великої Палати Верховного Суду від 
06.02.2019 року у справі № 522/2738/17 (додаток 2). (Можна додати і додаток 3 – Рішення 
зразкової справи) 

 З урахуванням вище викладеного, -  

прошу: 



 1. Пришвидшити розгляд у порядку письмового провадження адміністративної 
справи № ____/18 за позовом ___________ Миколайовича до Головного управління 
Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання 
вчинити певні дії. 
 2. Врахувати при прийнятті рішення у справі правову позицію Великої Палати 
Верховного Суду від 06.02.2019 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 
05.03.2019 року у аналогічних за суттю справах №№ 522/2738/17 та 826/3858/18, 

відповідно. (додати ще одну справу - Зразкову!) 

 

Додатки: 1. Копія Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 
05.03.2019 року у справі № 826/3858/18, на 11 аркушах. 
                     2. Копія Постанови Великої Палати Верховного Суду від 06.02.2019 року у 
справі № 522/2738/17, на 9 аркушах. 
                   3. 

 

  

28 березня 2019 року                                                _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       КОПІЯ 

 

                                                       ДО  ОКРУЖНОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ  
                                                       МІСТА  КИЄВА 

 

                                                        01051 м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1 

                                                        E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua 

                                                                                              

                                                                                 

ПОЗИВАЧ                                    
 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДАЧ                             ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

                                                       УКРАЇНИ В МІСТІ  КИЄВІ 

                                                       04053 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16 

                                                       Код ЄДРПОУ 22869069 

                                                       E-mail:kievgu@kv.pfu.gov.ua                                                                                                                             

                                                       Телефон приймальні (044) 4867794 

        

    Справа: № ________/18 

    Суддя:   Шрамко Ю.Т.  
 

 

КЛОПОТАННЯ 

про пришвидшення розгляду справи 

 

 Починаючи із 10 жовтня 2018 року, у порядку письмового провадження в 
Окружному адміністративному суді м. Києва перебуває адміністративна справа № 
________/18 за позовом ________________Миколайовича до Головного управління 
Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання 
вчинити певні дії (щодо перерахунку пенсії як військовому пенсіонеру). 
                 На протязі останніх півроку у Позивача виникли певні ускладнення в 
особистому житті, пов’язані з погіршенням стану здоров’я його та непрацездатних членів 
сім’ї, певними побутовими труднощами, що потребують додаткових матеріальних витрат.  
                 Враховуючи наведене та з розумінням щодо великої завантаженості справами 
суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, вимушений звернутись до суду з 
проханням віднайти можливість пришвидшити розгляд зазначеної справи. 
                  Разом з тим, у вказаний період відбулися розгляди адміністративними судами 
різних рівнів і регіонів України аналогічних за суттю справ з винесенням рішень 
(постанов) про задоволення вимог військових пенсіонерів – позивачів. Наприклад, 
Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 року у справі № 
826/3858/18 (копія у додатку 1) та Постанова Великої Палати Верховного Суду від 
06.02.2019 року у справі № 522/2738/17 (додаток 2). (+додаток 3 !!) 



 З урахуванням вище викладеного, -  

прошу: 
 1. Пришвидшити розгляд у порядку письмового провадження адміністративної 
справи № ________/18 за позовом _____________ Миколайовича до Головного управління 
Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання 
вчинити певні дії. 
 2. Врахувати при прийнятті рішення у справі правову позицію Великої Палати 
Верховного Суду від 06.02.2019 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 
05.03.2019 року у аналогічних за суттю справах №№ 522/2738/17 та 826/3858/18, 
відповідно. (+ додаток 3) 
 

Додатки: 1. Копія Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 
05.03.2019 року у справі № 826/3858/18, на 11 аркушах. 
                     2. Копія Постанови Великої Палати Верховного Суду від 06.02.2019 року у 
справі № 522/2738/17, на 9 аркушах. 
                   3. 

 

28 березня 2019 року                                                _____________ 

 

 

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО 

 

ПОЗИВАЧ                                                                 _______________ 


