
 

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

Справа № 2а-4563/11/2670                                                                               

УХВАЛА 

  10 червня 2020 року                                                                                            м. Київ 

           

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача 
Кузьменка В. В. та суддів Василенка Я. М., Ганечко О. М., перевіривши матеріали апеляційної 
скарги Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчужний 
корпоративний інвестеційний фонд "Рентал" на постанову Київського апеляційного 
адміністративного суду від 06 березня 2012 та постанову Окружного адміністративного суду 
від 01 червня 2011 року у справі за позовом Виконавчого органу Київської міської ради (Київська 
міська державна адміністрація) до Київської міської ради, треті особи: Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест", Державне підприємство "Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон", за участю Прокуратури м. 
Києва про визнання протиправним та скасування рішення, - 

ВСТАНОВИЛА: 

В серпні 2010 року Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до 
Київської міської ради, в якому просив визнати протиправними та скасувати рішення Київської 
міської ради, що були прийняті на пленарних засіданнях V сесії VI скликання Київської міської 
ради 08.07.2010 та 15.07.2010. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №2а-12042/10/2670 від 
28.03.2011 роз`єднано в самостійне провадження позовні вимоги Київської міської ради, третя 
особа: ТОВ «Укрсоцбудінвест» про визнання протиправним та скасування рішення Київської 
міської ради від 08.07.2010 №1095/4533 «Про передачу ТОВ «Укрсоцбудінвест» земельної ділянки 
для будівництва та реконструкції спортивно-розважально-торговельного комплексу, ведення 
діяльності у сфері спорту та торгівлі на вул. Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. 
Києва». 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.06.2011 в задоволенні 
адміністративного позову Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) відмовлено. 

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 апеляційні скарги 
Прокуратури міста Києва, Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) були задоволені. Апеляційну скаргу Державного підприємства «Центральна 
учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» - задоволено частково. 
Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.06.2011 скасовано. Прийнято 
нову постанову, якою адміністративний позов задоволено. Скасовано рішення Київської міської 
ради V сесії VI скликання від 08.07.2010 №1095/4533. 



Ухвалою Вищого адміністративного суду від 11.10.2012 касаційну скаргу ТОВ "Укрсоцбудінвест" 
залишено без задоволення, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 
06.03.2012 - без змін. 

05.07.2019 на адресу Шостого апеляційного адміністративного суду надійшла апеляційна скарга 
від Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд «Рентал». 

Ухвалами Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.08.2019 відкрито апеляційне 
провадження у даній справі за апеляційною скаргою ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал». 

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.09.2019 апеляційну скаргу 
ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» задоволено, постанови Київського апеляційного адміністративного суду 
від 06.03.2012 та Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.06.2011 скасовані 

Прийнято нове рішення, яким провадження у справі закрито, роз`яснено учасникам справи, що 
вирішення даного спору підлягає розгляду у порядку господарського судочинства. 

Не погоджуючись із таким рішенням суду апеляційної інстанції, 11.10.2019 Виконавчий орган 
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація звернувся до Верховного Суду з 
касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Шостого апеляційного 
адміністративного суду від 26.09.2019, а постанову Київського апеляційного адміністративного 
суду від 06.03.2012 - залишити в силі. 

31.10.2019 від Прокуратури міста Києва на адресу Верховного Суду надійшла касаційна скарга, в 
якій, з посиланням на порушення норм процесуального права, просить скасувати постанову 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.09.2019 та направити справу до суду 
апеляційної інстанції для продовження розгляду. 

Постановою Верховного суду від 20.05.2020 касаційну скаргу Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація) на постанову Шостого апеляційного 
адміністративного суду від 26.09.2019 у справі №2а-4563/11/2670 задоволено частково. Касаційну 
скаргу Прокуратури міста Києва на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду 
від 26.09.2019 у справі №2а-4563/11/2670 задоволено. Постанову Шостого апеляційного 
адміністративного суду від 26.09.2019 у справі №2а-4563/11/2670 скасовано. Додаткову 
постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.10.2019 у справі № 2а-
4563/11/2670 скасовано. 

Справу №2а-4563/11/2670 направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного 
адміністративного суду. 

З огляду на викладене колегія суддів вважає, що наявні підстави для відкриття апеляційного 
провадження та підготовки справи до апеляційного розгляду в порядку, встановленому ст. 306 
КАС України. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 295, 296, 306 КАС України, колегія суддів-  

УХВАЛИЛА: 

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства 
"Закритий недиверсифікований венчужний корпоративний інвестеційний фонд "Рентал" на 
постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 06 березня 2012 та постанову 
Окружного адміністративного суду від 01 червня 2011 року у справі за позовом Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) до Київської міської 
ради, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест", Державне 



підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий 
стадіон", за участю Прокуратури м. Києва про визнання протиправним та скасування рішення. 

Встановити строк до 15 липня 2020 року, протягом якого учасники справи можуть подати 
відзив на апеляційну скаргу разом з доказами його надсилання (надання) іншим учасникам справи 
та заперечення проти заяв і клопотань, якщо такі містяться в апеляційній скарзі. 

Роз`яснити учасникам справи, що у відзиві на апеляційну скаргу може міститися клопотання 
особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа 
не бажає брати участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. 

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої 
інстанції. 

До відзиву на апеляційну скаргу додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих 
до нього документів іншим учасникам справи. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає. 

Суддя-доповідач:                                                                          В. В. Кузьменко 

Судді:                                                                                                     Я. М. Василенко 

                                                                                                            

                                                                                                              О. М. Ганечко 


