
Вищий адміністративний суд України 

вул. Московська, 8, м. Київ, 01029 

 

 

                   Позивач:      ________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові позивача) 

________________________________________ 
(адреса позивача, поштовий індекс) 

________________________________________ 

тел. ____________________________________ 

електронна пошта відсутня  

 

 

                   Відповідач:     Президент України 

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 

засоби зв’язку невідомі 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  

Зважаючи на те, що своїми судовими рішеннями від 2 серпня 2011 року Вищий адміністративний 

суд України залишив без задоволення касаційні скарги, що були подані на захист Указу Президента 

України від 12 жовтня 2007 року № 965 «Про присвоєння Романові Шухевичу звання Герой України» 

(справа № 2а-16337/09/0570) та Указу Президента України від 20 січня 2010 року № 46 «Про 

присвоєння Степанові Бандері звання Герой України» (справа № 2а-1219/10/0570), і тим самим суд 

касаційної інстанції визнав, що донецькі суди не допустили порушень норм матеріального та 

процесуального права при ухвалені своїх рішень про визнання незаконними цих указів, і тепер для суду 

не має значення той факт, що оскаржувані укази мали би стосуватися прав, свобод та інтересів 

позивача, а також для суду не має значення той факт, що позивач може без поважних причин 

пропустити строк звернення до суду, зважаючи на ці та інші обставини, прошу суд визнати незаконним 

Указ Президента України від 23 серпня 2011 року № 834 «Про присвоєння Б. Білашу звання Герой 

України», оскільки Президент України порушив ст. 6 Закону України «Про державні нагороди в 

Україні», в якій зазначено, що «Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення 

визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення», а в мене є сумніви, що особа, 

яка зазначена в цьому Указі, є громадянином України і здійснила визначний геройський вчинок або 

визначне трудове досягнення.  

І як у справах щодо визнання незаконними указів Президента України про присвоєння звання 

«Герой України» Романові Шухевичу та Степанові Бандері суд вимагав надання документального 

підтвердження, що Роман Шухевич та Степан Бандера були громадянами України, так і в цій справі має 

бути документально підтверджений факт наявності у Б. Білаша українського громадянства та факт 

здійснення ним визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. 



Я вважаю, що оскаржуваний Указ стосується моїх прав, свобод, інтересів та обов’язків як 

патріота України, що захищає українську націю та сприяє її розвиткові. 

Звертаю увагу суду, що про порушення своїх прав, свобод, інтересів та обов’язків мені стало 

відомо з публікації «Посіяв вітер – пожнеш бурю» в газеті «Україна молода»  № 157 за 7 вересня 2011 

року. 

Ураховуючи наведене, керуючись ст. 17, 19, 55, 65 Конституції України, ст. 6 Закону України 

«Про державні нагороди в Україні», ст. ст. 2, 6, 18, 99, 104, 106, 122, 171-1 Кодексу адміністративного 

судочинства України 

ПРОШУ: 

1. Розглядати справу за моєї відсутності. 

2. Визнати незаконним Указ Президента України від 23 серпня 2011 року     № 834 «Про 

присвоєння Б. Білашу звання Герой України». 

 

Додаток: копія позовної заяви. 

 

 
(дата подання позовної заяви) 

(прізвище та ініціали позивача) 

 


