
 
 

    

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 

 

У Х В А Л А 

про залишення позовної заяви без руху 

 

08 вересня 2016 року                                        м. Київ                              № 826/14013/16 

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Качур І.А., ознайомившись з позовною 
заявою    

за позовом   Підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва
"Авангард"  

до     Кабінету Міністрів України  
про   скасування розпорядження №789-р від 03.09.2014 р., 

В С Т А Н О В И В: 

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось Підприємство Дитячо-юнацького 
учбово-спортивного центру профспілок м. Києва "Авангард" з позовом до Кабінету Міністрів 
України, в якому просить суд: 

- визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України серія №789-р 
видане 03.09.2014 року "Про віднесення будівлю льодового палацу (літера А) по вул. Мельникова, 
46, у м. Києві до сфери управління Міністерства молоді та спорту України".           

          Відповідно з п.п.3, 5, 6 ч.1 ст.107 КАС України суддя після одержання позовної заяви 
з’ясовує, крім іншого, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього 
Кодексу, чи подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо 
адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, 
то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними) та 
чи немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у 
відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.  

При цьому, частиною 1 статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що 
адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, 
встановленого цим Кодексом або іншими законами.  

Відповідно до частини 2 статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення 
до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 
шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася 
або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.  



Як вбачається зі змісту позовної заяви, позивач звернувся до суду з приводу оскарження рішення 
суб'єкта владних повноважень.             

При цьому, як вбачається прохальної частини позову, позивач просить визнати протиправним та 
скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України серія №789-р видане 03.09.2014 р. "Про 
віднесення будівлю льодового палацу (літера А) по вул. Мельникова, 46, у м. Києві до сфери 
управління Міністерства молоді та спорту України", однак відповідно до штемпеля вхідної 
кореспонденції Окружного адміністративного суду міста Києва, позивач звернувся з даним 
позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва лише 06.09.2016 р., тобто позивачем 
пропущено встановлений законом строк звернення до суду з даним позовом. 

У своїй позовній заяві позивач зазначає, що дізнався, про оскаржуване рішення лише в травні 
місяці 2016 року, при цьому жодних доказів на підтвердження вищезазначених обставин 
позивачем не надано. 

За таких обставин, позивачу необхідно надати письмові пояснення з причин пропущення строку 
звернення до суду з позовною заявою та доказів на підтвердження зазначених обставин. 

          Вищевикладені недоліки позовної заяви наразі унеможливлюють вирішення питання щодо 
відкриття провадження по справі.  

          Відповідно до ч.1 ст.108 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, 
встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст.106 КАС України, 
постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної 
заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.  

          Зважаючи на вищевикладене, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для 
залишення позовної заяви без руху із встановленням позивачу строку для усунення недоліків 
шляхом подання до суду: 

           - правового обґрунтування причин пропущення встановленого строку звернення до суду з 
відповідних документальним підтвердженням таких доводів.  

Керуючись ст. ст.106, 108, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя 
Окружного адміністративного суду міста Києва, - 

У Х В А Л И В: 

1.Залишити позовну заяву Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок 
м.Києва "Авангард" без руху . 

2.Встановити позивачу строк 5 днів з моменту отримання копії ухвали про залишення позовної 
заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви. 

3.Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви 
без руху, передбачені п. 1 ч.3 ст. 108 КАСУ. 

Ухвала суду набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного 
судочинства України та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково 
за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, 
шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги. 

 

Суддя                                                                                                І.А. Качур  


