
 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 

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

У Х В А Л А 

27 жовтня 2020 року                               м. Київ                                          № 640/19074/20  

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Огурцов О.П., ознайомившись з заявою 
позивача про вжиття заходів забезпечення позову в адміністративній справі 

за позовом Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському 
спорту "Льодовий стадіон" до Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) третя особа Міністерство молоді та спорту України про визнання 
протиправним та скасування розпорядження, 

В С Т А Н О В И В: 

Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
"Льодовий стадіон" (03187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 9, код ЄДРПОУ 04539931) 
звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, код ЄДРПОУ 00022527), третя особа - Міністерство молоді та спорту 
України (01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, код ЄДРПОУ 38649881), в якому просить визнати 
протиправним та скасувати розпорядження від 24.07.2020 № 1082 "Про надання згоди на поділ 
земельної ділянки на просп. Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі міста Києва". 

26.10.2020 до суду засобами поштового зв`язку надійшло клопотання позивача про вжиття заходів 
забезпечення позову. 

Частина четверта статті 152 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що до 
заяви про забезпечення позову додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у 
встановлених порядку і розмірі. 

Частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір 
справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга 
подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. 

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового 
збору за подання до адміністративного суду заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про 
видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи 
встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення складає 0,3 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" встановлено, що 
прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2020 року становить 2102,00 гривень. 

Отже, судовий збір за подання заяви про забезпечення позову становить 630,60 гривень. 

Заявником не додано до заяви документа про сплату судового збору. 



Відповідно до частини сьомої статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України суд, 
встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього 
Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 150-154 Кодексу адміністративного судочинства 
України, суд, - 

У Х В А Л И В: 

1. Заяву Державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському 
спорту "Льодовий стадіон" про забезпечення позову повернути без розгляду. 

2. Копію ухвали та заяву про забезпечення позову невідкладно надіслати заявнику. 

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України 
ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі 
неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної 
сили з моменту її підписання суддею. 

Відповідно до статті 294, частини другої статті 293 Кодексу адміністративного судочинства 
України ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції.  

Суддя                                                                                                          О.П. Огурцов  


