
 
 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 
01025,  м. Київ,  вул. Десятинна,  4/6, тел. 278-43-43 

 
П О С Т А Н О В А  

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И  
м. Київ  

 
 07 вересня 2010 року           22:12           № 2а-12867/10/2670  
  Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді  Федорчука А.Б. при 
секретарі судового засідання  Череповська Л.В.  розглянувши у відкритому судовому засіданні 
адміністративну справу  
 
за позовом   Київської міської державної адміністрації  
   
до   Громадської організації "Кияни об'єднуємось"  

 Громадської організації "Самоврядна громада"  
Громадської організації "Фронт Змін"  

   
про   обмеження права на мирні зібрання  
   
за участю представників сторін:  
від Позивач           Сова Т.О., дов. від 07.09.10 р.  
від Відповідач –1: Плотнікова І.М.  
від Відповідач - 2: Дядук О.В.  
від Відповідача -3: не з’явився    
 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:  
 

Київська міська державна адміністрація звернулося з позовом до Громадської організації «Кияни 
об’єднуємось», Громадської організації «Самоврядна громада»та Громадської організації «Фронт 
Змін»про встановлення обмеження права на проведення акції протесту за адресою м. Київ, вул. 
Шелетт, 6 та пікетування вул. Юності 2, 4 шляхом заборони: Громадській організації «Самоврядна 
громада»в особі Плотнікова І.М. та Громадській організації «Кияни об’єднуємось»в особі Дядюка 
O.K.  
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.09.2010 р. позовну заяву було 
залишено без руху у зв’язку з невиконанням позивачем вимог ст. 106 КАС України.  
Представником Позивача 07.09.2010 р. було подано клопотання про виправлення недоліків.  
Крім того, представником Позивача 07.09.2010 р. було подано до Окружного адміністративного 
суду міста Києва клопотання про залучення в якості Відповідача -3 Громадську організацію 
«Фронт змін».  
Розглянувши матеріали справи та подане клопотання представником Позивача про залучення 
Громадська організація «Фронт Змін»в якості Відповідача –3, Суд Ухвалою Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 07.09.2010 року відкрито провадження у справі та 
призначено справу до судового розгляду на 07.09.2010 р.  
Згідно п.3 ст. 182 КАС України, про відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду 
справи суд негайно повідомляє сторони. З метою своєчасного вирішення справи на підставі статті 
38 КАСУ суд може здійснити судові виклики та повідомлення у такій справі телеграмою, 
факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефоном або й через 
друкований засіб масової інформації.  
Секретарем судового засідання 07.09.2010 р. було повідомлено сторін за допомогою телефонограм 
(докази належного повідомлення сторін містяться в матеріалах справи).  



В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що до Київської міської державної 
адміністрації надійшли повідомлення від Громадської організації «Самоврядна громада»в особі 
голови правління Плотнікова І.М. про проведення з 31 серпня 2010 р. безстрокової акції протесту 
проти забудови стадіону 3-х середніх шкіл за адресою м. Київ, вул. Шалетт, 6 та пікетування вул. 
Юності 2, 4. також Громадської організації «Кияни об’єднуємось»в особі голови правління 
Дядюка O.K. про проведення з 30 серпня 2010 р. безстрокової акції протесту за адресою м. Київ, 
вул. Шалетт, 6. З метою забезпечення прав і свобод громадян та у відповідності до ст. 39 
Конституції України позивач просить встановити обмеження права на проведення акції протесту.  
Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі та просив 
їх задовольнити.  
Представник Відповідача - 1 проти позову заперечив. На думку представника Відповідача - 1, 
Позивача було вчасно повідомлено про проведення мирних зібрань. Крім того в обґрунтування 
заперечень представник відповідача зазначає, що в даному районі проводиться незаконне на думку 
відповідача будівництво катка на шкільному стадіоні.  
Представник Відповідача - 2, заперечує проти позовних вимог. В обґрунтування заперечень 
зазначає, що позовні вимоги не належним чином сформульовані, а отже відсутні підстави для 
задоволення позовних вимог.    
Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення їх представників, 
всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно 
оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, 
Окружний адміністративний суд м. Києва, -  
 

  ВСТАНОВИВ:  
 

Як вбачається з матеріалів справи, Громадська організація «Самоврядна громада» звернулась до 
Голови Київської міської державної адміністрації з листом від 31.08.2010 року з повідомленням 
про проведення з 31.08.2010 року разом з мешканцями Комсомольського масиву Дніпровського 
району м. Києва безстрокової акції протесту проти забудови стадіону 3-х середніх шкіл за адресою 
вул. Шалетт, 6 та пікетування вул. Юність 2,4. Про аналогічну акцію по вул. Шалетт, 6 повідомила 
Громадської організації «Кияни об’єднуємось»листом від 30.08.2010 року. Дніпровська районна у 
місті Києві організація громадської організації «Фронт змін»повідомила Голову Київської міської 
державної адміністрації листом від 06.09.2010 року  № 30 про проведення з 06.09.2010 року разом 
з мешканцями Комсомольського масиву Дніпровського району м. Києва безстрокової акції 
протесту проти забудови стадіону 3-х середніх шкіл за адресою вул. Шалетт, 6, при пікетуванні 
будуть встановлені палатки (які не є малими архітектурними формами) для збору підписів проти 
забудови та будуть використовуватися звукопосилююча апаратура та засоби наглядної агітації.  
Згідно з частиною першою статті 182 КАС України органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, 
демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм 
місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження права 
на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо).  
Підставою для звернення до суду слугували листи Головного Управління МВС України в місті 
Києві від 03.09.2010 р. №1/4714, якими повідомлено позивача про те, що станом на 03.09.2010 
року за адресою вул. Шалетт, 6 та вул. Юність 2, 4 встановлено агітаційні намети, біля яких 
перебувають 2 представники громадських організацій «Кияни об’єднуємось»та «Самоврядна 
громада», що унеможливсює повноцінне проведення будівельних робіт та суперечить рішенню 
Київської міської ради від 21.05.2009 р. №462/1518 «Про запровадження принципу організаційної 
єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд». Також в листах зазначено, що 
встановлення наметів та інших тимчасових споруд під час проведення акції протесту –
забороняється.  
Представником позивача в судовому засіданні наголошується на тому, що на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 467 «Деякі питання будівництва та облаштування 
зон гостинності для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», з 
метою передбачення у проекті облаштування зон гостинності для проведення чемпіонату, 
Київською міською радою 5-ої сесії 6-го скликання від 08.07.2010 № 1145/4583 прийнято рішення 



«Про надання державному підприємству «Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд»земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям на вул. Шалетт, 6 у Дніпровському районі 
міста Києва, а саме критого льодово-тренувального катка.  
Проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки погоджено Головним 
управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, лист від 17.06.2010 № 
19-7483, Київською міською санепідемстанцією, лист від 17.06.2010 № 4569, Головним 
управлінням екології та охорони природних ресурсів, лист від 17.06.2010 № 071/04-4-11/3220, 
Головним управлінням охорони культурної спадщини, лист від 17.06.2010 № 4434, Дніпровською 
районною у місті Києві державною адміністрацією, лист від 17.06.2010 № 1/-1-/44-13 83/5 та 
Головним управлінням земельних ресурсів, лист від 18.06.2010 № 05-6467.  
На підставі дозволу на виконання підготовчих робіт від 27.08.2010 №2158-Дн/С, виданого 
  інспекцією  державного   архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, з 03.09.2010 р. 
ведуться підготовчі роботи ТОВ «Мале підприємство «Стройгарант».  
Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (частина перша). Обмеження щодо 
реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку –з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей (частина друга).  
Рішенням Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року №4рп/2001 (справа щодо 
завчасного сповіщення про масові зібрання) дано офіційне тлумачення, за яким організатори 
мирних зібрань мають сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 
про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх 
проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право 
громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам 
виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного 
проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського 
порядку, прав і свобод інших людей (пункт 1 резолютивної частини).  
Згідно з частиною п'ятою статті 182 КАС України суд задовольняє вимоги позивача в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, 
мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку заворушень 
чи злочинів, загрозу здоров'ю населення або правам і свободам інших людей. У постанові суду 
зазначається спосіб обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.  
Аналіз наведених норм дає підстави дійти висновку, що організатори повинні сповістити про 
мирні зібрання в розумні строки, які б дали змогу відповідним органам здійснити необхідні заходи 
для можливості проведення акції. Крім того, проведення таких акцій не повинно порушувати 
громадський порядок, права і свободи інших людей, створювати небезпеку заворушень чи 
злочинів, загрожувати здоров’ю населення.  
З матеріалів справи вбачається, що Відповідач-1 звернувся 30.08.2010 року до позивача з 
повідомленням про проведення акцій 30.08.2010 року, також Відповідач –2 звернувся до позивача 
31.08.2010 року з повідомленням про проведення акцій 31.08.2010 року після того як було вже 
розпочато акцію протесту з 30.08.2010 року, Відповідач –3 звернувся до позивача з повідомленням 
про проведення акцій 06.09.2010 року після того як було вже розпочато акцію протесту саме з 
30.08.2010 року.  
Враховуючи те, що Позивач не був повідомлений заздалегідь про проведення акції, що 
унеможливлює належне забезпечення її проведення та те, що на даних майданчиках проводяться 
підготовчі будівельні роботи, наслідком чого може стати реальна загроза здоров’ю населення або 
правам і свободам інших людей, суд дійшов висновку, про обґрунтованість позовних вимог.  
Відтак позовні вимоги про заборону проведення Відповідачами безстрокової акції протесту з 
встановленням наметів з 30.08.2010 р. за адресою вул. Шалетт, 6 та пікетування вул. Юність 2, 4 
 підлягають задоволенню.  
В цілому погоджуючись з обґрунтованістю вказаної вимоги, суд вважає за необхідне, 
користуючись правом наданим  ч. 2 ст. 11 КАС України виходити за межі позовних вимог, якщо 
це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких 



вони просять, а саме, суд вважає, що відповідачі мають утриматись від проведення безстрокових 
мітингів за адресою м. Київ, вул. Шелетт, 6 та пікетування в м. Києві, вул. Юності 2, 4.  
Постанова суду про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання відповідно до пункту 6 
частини першої статті 256 КАС України підлягає негайному виконанню.  
Керуючись статтями 69-71, 160-163, 182, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, 
Окружний адміністративний суд міста Києва  
 

  П О С Т А Н О В И В :    
 

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.  
2. Обмежити права на проведення акції протесту за адресою м. Київ, вул. Шелетт, 6 та пікетування 
в м. Києві, вул. Юності 2, 4 шляхом заборони Громадської організації «Кияни об’єднуємось», 
Громадської організації «Самоврядна громада» та Громадської організації «Фронт 
Змін»проводити акції протесту та пікетування на час будівництва спортивної споруди зі штучним 
льодовим покриттям за адресою м. Київ, вул. Шелетт, 6.  
3. Постанову суду виконати негайно.  
 
Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають право оскаржити в апеляційному 
порядку Постанову повністю або частково. Скарга про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення. 
Скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції.  
Згідно ст. 254 КАС України Постанова, якщо інше не встановлено КАС України, набирає законної сили після закінчення строку 
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано.  
 
  Суддя                                                                                                А.Б. Федорчук  
 


