
 
 

    

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 

 

У Х В А Л А 

про залишення позовної заяви без руху 

 

30 липня 2015 року                                        м. Київ                              № 826/15042/15 

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Арсірій Р.О., ознайомившись з 
позовною заявою    

за 
позовом             Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

до             Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд" 

про 
анулювання ліцензії серії НР №00033-м від 14.07.2011 та НР №00340-м

від 23.08.2011, 

В С Т А Н О В И В: 

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовною заявою в 
якій просить анулювати ліцензії, зобов’язати повернути анульовані ліцензії. 

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 107 Кодексу адміністративного судочинства 
України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява 
вимогам, встановленим статтею 106 цього Кодексу. 

Кодексом адміністративного судочинства України встановлені вимоги щодо форми, 
змісту позовної заяви, порядку її подання. 

Відповідно до ч. 3 ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної 
заяви додається документ про сплату судового збору. 

З урахуванням вимог статті 6 Закону України «Про судовий збір» з позовних заяв, що 
містять кілька вимог немайнового характеру, судовий збір справляється з кожної вимоги 
окремо. Наведений порядок сплати судового збору відповідає положенням Постанови 
Пленуму ВАС України «Про практику застосування адміністративними судами 
положень Закону України від 8 липня 2011 року N 3674-VI «Про судовий збір» від 23 
січня 2015 року N 2. 



Як вбачається з даної позовної заяви, позивачем заявлено дві вимоги немайнового 
характеру. 

В той же час, з доданої до позовних матеріалів квитанції від 23.07.2015 року на суму 73,08 
грн. вбачається сплата позивачем судового збору за заявлення лише однієї позовної 
вимоги немайнового характеру, тобто позивачем не сплачено судовий збір відповідно до 
кількості заявлених ним вимог немайнового характеру. 

При цьому суд звертає увагу, що згідно статті 8 Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2015 рік" установлено у 2015 році мінімальну заробітну плату у місячному 
розмірі станом на січень 2015 року на рівні 1 218,00 грн.; тому за кожну немайнову 
вимогу адміністративного позову необхідно сплатити судовий збір у розмірі 73,08 грн. (1 
218,00 грн. х 0,06). 

Таким чином, позивачем не був повністю сплачений судовий збір у встановленому 
законом розмірі, що є недоліком позовної заяви. 

Відповідно до ч.1 ст.108 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, 
встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 
цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій 
зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, 
достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху 
невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою. 

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне залишити позовну заяву без руху та надати 
позивачеві строк для надання можливості усунути вищезазначені недоліки позовної заяви.  

Керуючись ст.108 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний 
адміністративний суд міста Києва,- 

У Х В А Л И В: 

1.Залишити позовну заяву без руху . 

2.Встановити позивачу строк протягом п'яти днів з моменту отримання копії ухвали 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. 

Дана ухвала набирає законної сили відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України. та може бути 
оскаржена до суду апеляційної інстанції у порядку та строки встановлені ст.ст. 185-187 
КАС України. 

 

          Суддя                                                                                                Р.О. Арсірій  


