Справа N2 2а-159\08
ПОСТАНОВА
IMEHEM
УКРАIНИ

24 квiтня 2008 року Шевченкiвський районний суд м. Киева в складi:
головуючого суддi
Iзмайлово! т.л.
при секретаРl
Богдан О.М.
роз глянувши у ВIДкритому судовому засiданнi в примiщеннi
аД\ofiнiстративний позов

суду

в

м.

Киевi
Дv

Киiвсько! MicbKO! ради, третя особа Iнститут педагогiки AKaдeMi! педагогiчних наук
Украiни, про визнання неправомiрною бездiльностi Ки!всько! MicbKO! ради, визнання
нечинним Рlшення,ВСТАНОВИВ:
Позивачi звернулись до суду з адмiнiстративним позовом до ВIДПОВlДачапро
визнання неправомiрною бездiяльнiсть Киiвсько! MicbKO! ради та визнання нечинни:vJ
рiшення КиiВСЬКОlMicbKO!ради N2 68/3532 вiд 06.10.2005 року, вказуючи на те, що 30
грудня 2004 року розпорядженням Киiвсько! MicbKO!державно! адмiнiстрацii:
N22411
Iнституту педагогiки Академi! педагогiчних наук Укра!ни було надано дозвiл на
проектування та будiвництво будинку з вбудованими офiсними примiшеннями та
пiдземним паркiнгом у ПРОВ.KOCTiГордiенка, 6 у Печерському районi М. Киева.
Уважно вивчивши передпроектну документацiю i усвiдомивши можливi небезпечнi
наслiдки для жипя та житла мешканцiв будинкiв N2 4 та N2 8, для екологi! провулку та
мiсцевих
жите,'Iiв,
позивачi
категорично
заперечують
щодо
будiвництва
багатоповерхового будинку з двохярусним пiдземним паркiнгом на мiсцi двоповерхового
будинку N2 6 ПОПРОВ.к.Гордiенка. KpiM того вказана земель на дiлянка входить до зони
регулювання забудови 1 KaTeropi!, на цю територiю поширюеться композицiйний вплив
пам'ятки. ця зона призначена для збереження особливостей вiзуального сприйняття
пам'ятки, охорони i вiдновлення й активноi ролi в композицi! i пейзажi MicTa, селища,
села.
16 березня 2005 року на громадських слуханнях було заявлено рiшучий протест
проти будiвництва багатоповерхового будинку за адресою: ПРОВ.К. Гордiенка, 6 у зв'язку
з тим, шо внас:лiдок складних геологiчних та iнших природних умов, будiвництво
багатоповерхового будинку з пiдземним паркiнгом може спричинити аварiйний стан
будинкiв N2 4,8,3,5,10
ПОПРОВ.Чекiстiв (к.гордiенка). При цьому!х мешканцi не :vrають
жодних вагомих 13t'антiй захищеностi !xHix прав власностi та права на жипя, якi
передбаченi Коry.cfиfyцiею Укра!ни. KpiM цього, ущiльнення забудови значно погiршуе
умови проживання у ПрОВУЛКу.Рiшення громадських слухань були направленi до
KKIBcbKoi'Mi ько! ради.
Hi нститут педагогiки Академй педагогiчних наук Укра!ни, н! КИIвська MicbKa
держав
адмiнiстрацiя не проводили ГPOMaдCbKiобговорення мiстобудiвноi Документацй
та не раховували законних громадських i приватних iHTepeciB мешканцiв ПРИ.'Iеглих
будинкiв.
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Позивачi вказують на те, що земельна дiлянка по прав. К. Гордiенка, 6 розташавана
в центрi м. Киева, який вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicтpiB УкраlНИ NQ878 вiд
26.07.2001 року BiдHeceHo до iсторичних населених мiсць Украlни. В даному районi
максимальна поверховiсть прилеглих будинкiв не перевищуе 5 поверхiв. Таким чином,
багатоповерховий будинок буде перешкоджати вiзуальному сприйнятгю iсторичного
пейзажу частини столицi, не говорячи про можливi матерiальнi негативнi наслiдки
будiвництва будинку та пiдземного паркiнгу на схилi.
Позивачi стверджують, що за поданням Головного управлiння земельних pecypciB
КМДА до КИlВСЬКОlMicbKOl ради (далi - КМР) було надано для прийнятгя проект
Рiшення, вiдповiдно до якого Iнституту педагогiки Академil педагогiчних наук УкраlНИ
передаеться у короткострокову аренду на 3 роки земельну дiлянку площею 0,07 га для
будiвництва житлового будинку з вбудованими офiсними примiщення.'I1И та пiдземним
паркiнгом у пров. KOCTiГордiенка, 6 у Печерському районi м. Киева за рахунок мiських
земель, не наданих у власнiсть чи користування. Проте фактично на зазначенiй земельнiй
дiлянцi знаходилася двоповерхова будiвля, яку було демонтовано лише влiтку 2007 року.
Отже, у поданому для ухвали проектi Рiшення зазначалися неправдивi вiдомостi щодо
статусу земеЛЬНОlдiлянки.
KpiM того, позивачi вказують, що спiрне рiшення вiдповiдачем прийняте не було,
оскiльки вiдповiдно до стенограмн пленарного засiдання чеРГОВОIcecii' КМР вiд 06.10.2005
року, отрнманого iз офiцiйного Ihtephet-ресурсу КИlВСЬКОlMicbKOlради, Умстало вiдомо,
що питання щодо надання Iнституту педагогiки Академil педагогiчних наук УкраlНИ
земеЛЬНОlдiлянки було знято з порядку денного пленарного засiдання та пере несено на
27.10.2005 року з метою отримання висновку Головного управлiння державного
архiтектурно-будiвельного
контролю щодо можливостi будiвництва багатоповерхового
будинку з пiдземним паркiнгом на данiй земельнiй дiлянцi. За це рiшення проголосували
54 депутати, не голосували 15 депутатiв (за данимн стенограми).
На
запити
мешканцiв
прилеглих
будинкiв
Начальником
В1ддшу
землевпорядкування
- головним землевпорядником
Печерського району м. Ки€ва
Тiльсом О. було надано iнформацiю про те, що на пленарному засiданнi чергово'i сесй
Ки!всько! MicbKO'iради вiд 06.10.2005 року був знятий з розгляду проект рiшення про
надання Iнституту педагогiки AKaдeMi! педагогiчних наук УкраIни земельноI дiлянки у
зв'язку з численними скаргами мешканцiв прилеглих будннкiв та соцiальну напругу, що
скла.пася, та станом на 10.10.2005 року рiшення Ки'iвради про надання земеЛЬНОlдiлянки у
пров. к.гордiшка,
6 у Печерському районi не прийняте (лист N2 03-85/28444 вiд
10.10.2005 року, лист NQ03-85/33611 вiд 30.11.2005 року додаються).
Згодом, злиста
N2 03-85/34170 вiд 06.12.2005 року Начальника вiддi,ч
землевпорядкування
- головним землевпорядником
Печерського району м. Ки€ва
Тiльса О. мешканцям прилеглих будинкiв стало вiдомо, що рiшенням КиIвськоI MicbKoI
ради вiд 06.10.2005 року N2 68/3532 Iнституту педагогiки Академй педа.гогiчних наук
у краIни було передано в короткострокову оренду на 3 роки земель ну дiлянку для
будiвництва житлового будинку з вбудованими офiсними примiщеннями та пiдземним
паркiнгом у пров. KOCTiГордiенка, 6 у Печерському районi м. Ки€ва.
Позивачi вважають, що несподiване прийняття Ки!вською мiською радою рiшення
NQ68/3532 Biд 06.10.2005 року «Про передачу Iнституту педагогiки Академй педагогiчних
наук УкраIни земельноI дiлянки для будiвництва житлового будинку з вбудованими
офiсними примiщеннями
та пiдземним паркiнгом у пров. KOCTi Гордi€нка, 6 у
Печерському районi м. Киева» € незаконним, таким, що грубо порушу€ права
тернторiально! громади, мешканцiв прилеглих будинкiв та пiдляга€ визнанню ЙОГА
нечинним.
2

27 грудня 2005 року мешканцi прилеглих будинкiв провели збори представникiв
територiально! м. Кщ:ва по iнiцiюванню в порядку MicneBO! iнiцiативи винесення на
розгляд Ки!всько! MicbKO! ради проекту рiшення Ки!вради «Про скасування рiшення
Ки!всько! MicbKO!ради N2 68/3532 Biд 06.10.2005 року «Про передачу Iнституту педагогiки
Академй педагогiчних наук Укра!ни земельно! дiлянки для будiвництва житлового
будинку з вбудованими офiсними примiщеннями та пiдземним паркiнгом у пров. KOCTi
Гордiенка, 6 у Печерському районi м. Киева». 26 вересня 2006 року iнiцiативною групою
було подано до Ки!всько! MicbKO!ради заяву з проханням прийняти до розгляду В порядку
MicneBO!iнiцiативи проект рiшення Ки"iвради «Про скасування рiшення Ки"iвсько'j MicbKO"i
ради N2 68/3532 Biд 06.10.2005 року». Дану iнiцiативу пiдтримало
1033 члени
територiально"i громади м. Киева, про що свiдчать пiдписнi листи у кiлькостi 110 арк.
Керуючий справами - заступник секретаря Ки"iвради Качур А. повiдомив
iнiцiативну групу про те, що Ки!врада розгляне порушене питання на постiйнiй KOMici!
Ки!вради з питань земельних вiдносин з наступним розглядом на вiдкритому засiданнi
Ки!вради у вiдповiдностi до ст. 12 Статуту територiально! громади м. Киева (лист N2 225032-6754 вiд 30.12.2006 року). Проте дане питання та вимоги територiально! громади
Ки!вською мiською радою не розглянутi. Проект рiшення вже бiльше року не виноситься
для вирiшення i не вирiшу€Ться на засiданнях Ки!вради.
Ки!вська MicbKa рада в порушення ст. 9 Закону Укра!ни «Про MicneBe
самоврядування в YKpa!Hi», ст. 12 Статуту територiально! громади м. Киева не винесла та
не роз глянула проект рiшення, внесений в порядку MicneBO! iнiцiативи, таким чином
бездiяльнiсть Ки!всько! MicbKO!ради позивачi вважають неправомiрною.
В судовому засiданнi позивачi та !х представники позов пiдтримали, представник
Ки!всько! MicbKO!ради позов визнав, 3-я особа проти задоволення позову заперечу€,
посилаючись на безпiдставнiсть та необгрунтованiсть доводiв позивача, зазнача€:, що
оскаржуване Рlшення постановлене з дотриманням вимог закону.
Вислухавши пояснення cTopiH, дослiдивши матерiали справи, суд вважа€:, що позов
пiддяга€ задоволенню з наступних пiдстав.
30 грудня 2004 року розпорядженням Ки!всько! MicbKO!державно! адмiнiстрацil
N2 2411 Iнституту педагогiки AKaдeMi! педагогiчних наук Укра!ни було надано дозвiл на
проектування та будiвництво будинку з вбудованими офiсними примiщеннями та
пiдземним паркiнгом у пров. KOCTiГордi€нка, 6 у Печерському районi м. Ки€ва.
Вiдповiдно до рiшення Ки!всько"i MicbKO! ради N2 920 вiд 16.07.1979 року,
розпорядження Ки!всько! MicbKO!державно! aдMiHicTpanil N2 979 вiд 17.05.2002 року
вказана земельна дiяльна входить до зони регулювання забудови 1 катеГОРil (лист N2 00109/3544 вiд 20.08.2004 року ГУ культури, мистецтв та охорони КУЛЬТУРНОlспадщини
КМДА, експертного заключення Ки!вського науково-методичного
центру по oxopOHi,
pecTaBpani"iта використанню пам'яток iCTopi"i,культури i заповiдних територiЙ). Тобто, це
територiя за межами охоронно! зони, на яку поширю€ться композицiйний вплив пам'ятки.
Ця зона призначена для збереження особливостей вiзуального сприйняття пам'ятки,
охорони i вiдновлення й активно! ролi в композицi! i пейзажi MicTa,селища, села.
16 березня 2005 року на громадських слуханнях, якi вiдбулись за iнiцiативою та
участю мешканцiв будинкiв, розташованих на пров. Чекiстiв (к.гордiенка) та Мар'яненка,
було
заявлено рiшучий протест проти будiвництва багатоповерхового
будинку за
адресою: пров. К. Гордi€нка, 6 у зв'язку уз тим, що внаслiдок складних геологiчних та
iнших природних умов, будiвництво багатоповерхового будинку з пiдземним паркiнгом
може спричинити аварiйний стан будинкiв N2 4,8,3,5,10
ПОпров. Чекiстiв (к.гордiенка).
При цьому !х мешканцi не мають жодних вагомих гарантiй захищеностi !xHix прав
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власностi та права на жи'Пя, якi передбаченi Конституцi€ю
ущiльнення забудови значно погiршу€ умов и проживання
громадських слухань були направленi до КИIВСЬКОI
мiСЬКОlради.

Украlни. KpiM цього,
у провулку. Рiшення

Вiдповiдно до абз. 7 ст. 5 Закону УкраlНИ «Про основ и мiстобудування» при
здiйсненнi мiстобудiВНОl дiяльностi повиннi бути забезпеченi урахування законних
iHTepeciB та вимог власникiв або користувачiв земельних дiлянок та будiвель, що
оточують Micne будiвництва.
Вiдповiдно до ст. 18 Закону УкраlНИ «Про планування i забудову територiй»,
п. 2.1.3. Правил забудови м. Ки€ва, затверджених рiшенням КИIВСЬКОIмiСЬКОlради вiд 27
сiчня 2005 р. N2 1112587, виконавчий орган мiСЬКОl ради та замов ник будiвництва
зобов'язанi провести громадськi обговорення мiстобудiВНОl документаЦil та урахування
законних громадських i приватних iHTepeciB.
Iнститут педагогiки АкадеМil педагогiчних наук УкраlНИ та КИIвська мiська
державна адмiнiстрацiя проiгнорували даний припис закону, чим грубо знехтували
правами та законними iнтересами мешканцiв прилеглих будинкiв.
Земельна дiлянка по пров. К. Гордiенка, 6, розташована в neHTpi м. Ки€ва, який
вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicтpiB УкраlНИ N2 878 вiд 26.07.2001 року вiднесено
до iсторичних населених мiсць Украlни. В даному районi максимальна поверховiсть
прилеглих будинкiв не перевищу€ 5 поверхiв. Таким чином, багатоповерховий будинок
буде перешкоджати вiзуальному сприйня'Пю iсторичного пейзажу частини столицi, не
говорячи про можливi матерiальнi негативнi наслiдки будiвництва будинку та пiдземного
паркiнгу на схилi.
За поданням Головного управлiння земельнllX pecypciB КМДА дО КИIВСЬКОI
мiСЬКОl
ради (далi - КМР) було надано для прийня'Пя проект Рiшення, вiдповiдно до якого
1нституту педагогiки АкадеМil педагогiчних наук УкраlНИ передаеться у короткострокову
оренду на 3 роки земельну дiлянку площею 0,07 га для будiвництва житлового будинку з
вбудованими офiсними примiщеннями та пiдземним паркiнгом у пров. KOCTiГордi€нка, 6
у Печерському районi м. Ки€ва за рахунок мiських земель, не наданих у власнiсть чи
користування. Проте фактично на зазначенiй земельнiй дiлянцi знаходилася двоповерхова
будiвля, яку було демонтовано лише влiтку 2007 року. Отже, у поданому для ухвали
проектi Рiшення зазначалися неправдивi вiдомостi щодо статусу земеЛЬНОlдiлянки.
Питання щодо надання Iнституту педагогiки AKaдeMil педагогiчних наук УкраlНИ
земеЛЬНОl дiлянки для будiвництва житлового будинку з вбудованими офiсними
примiщеннями та пiдземним паркiнгом у пров. KOCTiГордi€нка, 6 у Печерському районi
м. Киева було включено до порядку денного пленарного чеРГОВОIсесй КИIВСЬКОIMicbKOl
вiд 06.10.2005 року.
Судом дослiджено
офiцiйно посвiдчений КИIВСЬКОЮмiською радою текст
стенограми пленарного засiдання чеРГОВОIсесй КМР вiд 06.10.2005 року, КИIВСЬКОI
мiСЬКОl ради, згiдно до якого питання щодо надання Iнституту педагогiки АкадеМil
педагогiчних наук УкраlНИ земеЛЬНОlдiлянки було знято з порядку денного пленарного
засiдання та перенесено на 27.10.2005 року з метою отримання висновку Головного
управлiння
державного
архiтектурно-будiвельного
контролю
щодо
можливостi
будiвництва багатоповерхового
будинку з пiдЗемним паркiнгом на данiй земельнiй
дiлянцi. За це рiшення проголосували 54 депутати, не голосували 15 депутатiв (за даними
стенограми).
Суд допитав у якостi свiдка Iванченка BiKTopa Петровича, депутата КИIВСЬКОI
мiСЬКОl ради минулого скликання, який пiдтвердив вiдповiднiсть тексту стенограми
дiйсним обстав инам справи та той факт, що спiрне рiшення прийняте не було.
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Судом дослiджено лист Начальника вiдцiлу землевпорядкування
- головного
землевпорядника Печерського району м. Киева
Тiльса О. з iнформацiею про те, що на
пленарному засiданнi чергово'j сесП КИIВСЬКОI
мiСЬКОIради Biд 06.10.2005 року був знятий
з розгляду проект рiшення про надання Iнституту педагогiки AKaдeMil педагогiчних наук
УкраlНИ земеЛЬНОI дiлянки у зв'язку з численними скаргами мешканцiв прилеглих
будинкiв та соцiальну напругу, що склалася, та станом на 10.10.2005 року рiшення
КИIВРади про надання земеЛЬНОIдiлянки у пров. К.Гордiенка, 6 у Печерському районi не
прийняте (лист Н2 03-85/28444 вiд 10.10.2005 року, лист Н2 03-85/33611 вiд 30.11.2005
року додаються).
Вiдповiдно СТ. 4 до Закону УкраlНИ «Про мiсцеве самоврядування в YKpai'Hi»
Мiсцеве самоврядування в YKpalHi здiйснюеться на принципах: народовладця; законностi;
гласностi; колегiальностi;
поеднання мiсцевих i державних iHTepeciB; виборностi;
правово'j, органiзацiЙНОl та матерiально-фiнансово! самостiйностi в межах повноважень,
визначених
цим та iншими законами;
пiдзвiтностi
та вiдповiдальностi
перед
територiальними громадами lX opraHiB та посадов их осiб; державно! пiдтримки та гарантП
мiсцевого самоврядування; судового захисту прав мiсцевого самоврядування.
Згiдно з Ч.1 СТ. 1О Закону Укра!ни «Про мiсцеве самоврядування в УKpalHi»
сiльськi, селищнi, MiCbKiради с органами мiсцевого самоврядування, що представляють
вiдповiднi територiальнi громади та здiйснюють вiд !х iMeHi та в !х iHTepecax функцil i
повноваження мiсцевого самоврядування, визначенi Конституцiею Укра!ни, цим та
iншими законами.
Порядок проведення першо! сеСil ради, порядок обрання голов и та заступника
(заступникiв) голов и районно! у MiCTi, раЙОННОI,облаСНОl ради, секретаря сiльсько'i,
селищно!, MicbKO'iради, скликання чергово'i та позачеРГОВОI сесП ради, призначення
пленарних засiдань ради, пiдготовки i розгляду питань на пленарних засiданнях,
прийняття рiшень ради про затвердження порядку денного ceci'i та з iнших процедурних
питань, а також порядок роботи ceci'i визначаються регламентом ради (ч.14 ст.46 Закону
Укра'iни «Про MicneBe самоврядування в YKpa!Hi»).
На час прийняття оскаржуваного рiшення дiяв Регламент Ки!всько! MicbKO'iради,
затверджений рiшенням КИIВРади Н2 102/262 вiд 28 листопада 2002 року з наступними
змiнами та доповненнями (далi - Регламент КиIвради).
Вiдповiдно до п. 22.1 СТ.22 Регламенту Ки!вради пленарне засiдання КИIВради с
правомочним, якшо в ньому бере участь бiльше половини депутатiв Ки!вради вiд
загального складу КИIвради (тобто, бiльше 45 депутатiв). Головуючий на пленарному
засiданнi перед початком розгляду питань порядку денного пiдтверджуе правомочнiсть
пленарного засiдання КИIВради, про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в протоколi
пленарного засiдання КиIвради.
Протоколом пленарного засiдання Ки!вради вiд 06.10.2005 року
що для участi У пленарному засiданнi було зареестровано 56 депутатiв.
cTeHorpaMi, i в протоколi зафiксовано, що при прийняттi оскаржуваного
голосуваннi приймали 69 депутатiв (<<ЗЮ> проголосувало 54 депутати,
депутатiв).

було зафiксовано,
В той час, коли i в
рiшення участь у
не голосувало 15

Згiдно з п. 27.7. ст.27 Регламенту КИIВРади фонограма пленарного засiдання
Ки!вради записуеться системою "РАДА" та зберiгасться у вiдцiлi органiзацiйно'j роботи
ceKpeTapiaTY КИIВради протягом всього TepMiHYповноважень Ки'iвради i в семиденний
TepMiHiз дня закiнчення пленарного засiдання КИIВРади оформляеться стенограмою, яка
мае повнiстю i точно вiдображати хiд обговорень та мiстити iнформацiю про день, мiсце i
час проведення засiдання, порядок денний засiдання Ки!вради, прiзвище головуючого на
засiданнi.
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Таким чином, стенограма засiдання КИlвради вiд 06.10.2005 року була оформлена
на пiдставi фонограми засiдання. Отже, фактично проект рiшення про передачу земеЛЬНОl
дiлянки Iнституту педагогiки було виключене з порядку денного засiдання та рiшення з
цього питання прийняте не було.
Шсля прийняття рiшення КИlВРадою вiдповiдна постiйна комiсiя КИlВРадн у
десятиденний TepMiH пiсля пленарного засiдання сеСil КИlВРади опрацьовуе рiшення
вiдповiдно до зауважень та змiн, якi були прийнятi на пленарному засiданнi cecil КИlВРади
та зафiксованi у cTeHoгpaмi, i подае
до вiддiлу органiзацiЙНОl роботи ceKpeTapiaTY
КИlВРади для пiдпису КИlВСЬКИМ
мiським головою (п.27 .1. СТ.27 Регламенту Киlвради).

'Х

Вiдповiдно ДО п. 27.5. СТ. 27 Регламенту КИlВРади протокол i стенограма
пленарного засiдання КИlВРади е офiцiйними документами, що пiдтверджують процес
обговорення i прийняття рiшення Киlврадою. Протокол i стенограма пленарного засiдання
КИIвради, результати Bcix голосувань, в тому числi поiменних, розмiщуються на
офiцiйному сайтi КИIВРади не пiзнiше як через 14 днiв пiсля засiдання cecil Киlвради.
Протокол i стенограма пленарного засiдання КНlВРади Biд 06.10.2005 року мiстять
абсолютно протилежнi рiшення по одному i тому ж питанНЮ. До того ж первинним
документом е стенограма, на пiдставi ЯКОlскладаеться протокол пленарного засiдання.
Таким чином, при оформленнi протоколу по незрозумiлим для нас причинам було
допущено помилку.
Вiдповiдно до СТ. 55 Конституцil УкраlНИ кожному гарантуеться право на
оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi opraHiB держаВНОl влади, opraHiB мiсцевого
самоврядування, посадових i службових осiб.
Згiдно з п.lО СТ. 59 Закону УкраlНИ «Про мiсцеве самоврядування в YKpalHi» акти
opraHiB та посадових осiб мiсцевого самоврядування з мотивiв 'хньо! невiдповiдностi
Конституцil або законам Укра!ни визнаються незаконними в судовому порядку.
Отже, рiшення Ки!вради N~68/3532 вiд 06.10.2005 року пiдлягае визнанню його
нечинним на пiдставi порушення порядку прийняття цього рiшення, передбаченого
Регламентом КИIВРади, та порушення Закону Укра!ни «Про мiсцеве самоврядування в
YKpalHi» оскiльки:
1. кiлькiсть зареестрованих для участi у пленарному засiданнi Ки!вради вiд 06.10.2005
року не вiдповiдае кiлькостi депутатiв, якi приймали участь у голосуваннi з
оскаржуваного Рlшення;
2. текст стенограми абсолютно протилежний тексту протоколу пленарного засiдання,
в той час коли рiшення з прийнятих питань мають бути iдентичними. KpiM того,
стенограма пленарного засiдання е первинним документом, на пiдставi яко го
складаеться протокол.
3. про факт зняття спiрного питання з порядку денного свiдчать депутати Ки!вради lУ
скликання, якi приймали участь в обговореннi питання та якi в подальшому можуть
свiдчити про це у судовому засiданнi у якостi свiдкiв.
4. заiнтересованими в прийняттi спiрного рiшення особами вiдверто проiгноровано
громадську думку, права та iнтереси територiально!
громади та мешканцiв
прилеглих будинкiв.
Заступником прокурора М. Киева на оскаржуване рiшення КИlВРади поданий
протест, у зв'язку з порушення вимог Закону Укра!ни «Про мiсцеве самоврядування в
YKpalHi» та Регламенту КИlВРади пiд час його приЙняття.
27 грудня 2005 року мешканцi прилеглих будинкiв провели збори представникiв
територiально! м. Киева по iнiцiюванню в порядку мiсцево! iнiцiативи винесення на
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розгляд КИIВСЬКОIMicbKol ради проекту рiшення КИIВРади «Про скасування рiшення
КИIВСЬКОI
MicbKolради М2 68/3532 Biд 06.10.2005 року «Про передачу Iнституту педагогiки
AKaдeMil педагогi'IНИХ наук УкраlНИ земеЛЬНОl дiлянки для будiвництва житлового
будинку з вбудованими офiсними примiщеннями та пiдземним паркiнгом у пров. KOCTi
Гордiенка, 6 у Пе'Iерському районi м. Киева».
26 вересня 2006 року iнiцiативною групою було подано дО КИIВСЬКОIMicbKOlради
заяву з проханням прийняти до розгляду В порядку мiсцеВОl iнiцiативи проект рiшення
КИIВРади «Про скасування рiшення КИIВСЬКОIMicbKOl ради М2 68/3532 вiд 06.10.2005
року».
Дану iнiцiативу пiдтримало 1033 'Iлени територiалЬНОl громади м. Киева, про що
свiдчать пiдписнi листи у кiлькостi 11 О арк.
Керуючим справами - заступником секретаря КИIВРади Ka'IypoM А. було
повiдомлено iнiцiативну групу про те, що КИIврада розгляне порушене питання на
постiйнiй KOMicil КИIВРади з питань земельних вiдносин з наступним розглядом на
вiдкритому засiданнi КИIВРади у вiдповiдностi дО СТ. 12 Статуту територiалЬНОl громади
м. Киева (лист М2 225-032-6754 вiд 30.12.2006 року).
До сих пiр, дане питания та вимоги територiалЬНОl громади залишенi поза увагою
посадовцiв КИ1ВСЬКОlMicbKOlради. Проект рiшення вже бiльше року не виноситься для
вирiшення i не вирiшуеться на засiданнях КиIвради.
Вiдповiдно дО СТ.9 Закону УкраlНИ «Про мiсцеве самоврядування в YKpalHi» члени
територiаЛЬНОl громади мають право iнiцiювати розгляд у paдi (в порядку мicцеВОl
iнiцiативи) будь-якого питання, вiднесеного до вiдання мiсцевого самоврядування.
Порядок внесення мiсцеВОl iнiцiативи иа розгляд ради визна'Iаеться представницьким
органом мiсцевого самоврядування
або статутом територiалЬНОl громади. Мiсцева
iнiцiатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, пiдлягае обов'язковому
розгляду на вiдкритому засiданнi ради за У'Iастю 'Iленiв iнiцiаТИВНОl групи з питань
мiсцеВОl iнiцiативи.
Статутом територiалЬНОl громади м. Киева, затвердженого рiшенням КИIВСЬКОI
MicbKolради вiд 28 березня 2002 р. М2 371/1805 3 наступними змiнами та доповненнями,
надано членам територiалЬНОl громади MicTa Киева право iнiцiювати розгляд у КИIвськiй
мiськiй радi, а також у вiдповiдних районних у MiCTiКиевi радах в порядку мiсцеВОl
iнiцiативи будь-якого питання, вiднесеного Конститупiею УкраlНИ, законами УкраlНИ та
цим Статутом до предметiв вiдання мiсцевого самоврядування у MiCTiКиевi. ("1.1 СТ.12
Статуту).
Вiдповiдно до СТ. 12 Статуту територiалЬНОl громади М. Киева письмовi пропозицil,
переданi на розгляд КИIВСЬКОIMicbKOlради, повиннi бути пiдписанi не менш, нiж 1000
членами територiаЛЬНОl громади MicTaКиева.
Мiсцева iнiцiатива, внесена у встановленому порядку на розгляд КИlвсько'i MicbKOl
ради чи раЙОННОIу MicTi Киевi ради, пiдлягае обов'язковому розгляду цiею радою на
вiдкритому засiданнi ради за обов'язковою участю 'Iленiв iнiцiаТИВНОl групи з питань
мiсцеВОl iнiцiативи.
Таким чином, звернення територiалЬНОl громади в порядку мiсцевО1 1НЩIaТИВИ
з
проханням розглянути проект рiшення на засiданнi було складено, пiдписано та подано з
дотриманням правил та порядку, передбачених законодавством УкраlНИ та Статутом
територiалЬНОl громади М. Киева, шо пiдтверджуе КИlвська MicbKa рада СВОlМлистом вiд
30.10.2006 року М2 225-032-6754.
КИIвська MicbKa рада в порушення СТ. 9 Закону УкраlНИ «Про мiсцеве
самоврядування в YKpalHi», СТ. 12 Статуту територiалЬНОl громади М. Киева не винесла та
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не розглянула проект рiшення, внесений в порядку мiсцево! IНЩlaТИВИ,таким чином
бездiяльнiсть Ки!всько! мiсько! ради € неправомiрною.
Згiдно з П.2 ст. 99 Кодексу адмiнiстративного судочинства Укра!ни для звернення
до адмiнiстративного суду за захистом прав, свобод та iHTepeciB особи встановлю€ться
рiчний строк, який, якщо не встановлене iнше, обчислю€ться з дня, коли особа дiзналася
або повинна була дiзнатися про порушення сво!х прав, свобод чи iHTepeciB.
Представники позивачiв заявили клопотання про поновлення строку позовно!
давностi. Заява треть о! особи про СПJШвстроку позовно! давностi пiдляга€ вiдхиленню, а
строк позовно! давностi пiдляга€ поновленню з наступних пiдстав. Позивачi по справi
дiзналися про порушення!х прав в серединi вересня 2007 року, оскiльки мали Bci пiдстави
вважати, що мiська влада мала б врахувати iнтереси членiв територiально! громади, що
мешкають у прилеглих до мiсця будiвництва будинках. Мешканцями прилег лих будинкiв
були вжитi Bci передбаченi законом заходи шодо доведення сво!х заперечень проти
запланованого будiвництва. Отримавши листи-вiдповiдi N2 03-85.28444 вiд 10.10.2005 р.
та N2 03-85.33611 вiд 30.11.2005 р. вiд головного землевпорядника Печерського району п.
О. Тiльса позивачi були впевненi в тому, що рiшення по передачi в оренду земель но!
дiлянки не ухвалювалося. Однак у BepecHi 2007 року на огорожi, яка була встановлена для
знесення двоповерхового будинку за адресою пров. К. Гордi€нка, 6 (демонтаж будинку
був здiйснений влiтку 2007 р.) з'явився щит iз зображенням багатоповерхiвки та iз
об'явою, з яко! випливало, що забудовник все ж таки Ma€ HaMip здiйснювати будiвництво
на зазиаченiй дiлянцi. Звернувшись до членiв iнiцiативно! групи - мешканцiв прилеглих
будинкiв Гайдарово! r.I. та Семенова А.О., позивачi отримапи Bci вiдомостi щодо
оскаржуваного рiшення. Таким чином, строк звернення до суду для захисту прав, свобод
та iHTepeciBпозивачами дотриманиЙ.
Вiдповiдно дО Ч.1 СТ.21 КАС Укра!ни позивач може заявити кiлька вимог в однiй
позовнiй заявi, якщо вони пов'язанi мiж собою i пiдсуднi одному адмiнiстративному суду.
Враховуючи
викладене,
керуючись
СТ.9 Закону
Укра!ни
" Про мiсцеве
самоврядування в YKpa'iHi", СТ.5 Закону Укра'iни " Про основи мiстобудування", ст. 18
Закону Укра!ни" Про планування i забудову територiй",
ст.ст. 3,10,57,58,213 Кодексу
адмiнiстративного судочинства Укра!ни, суд ,ПО С Т А Н О В И В :
Позов задовольнити.
Визнати неправомiрною бездiяльнiсть Ки'iвсько! мiсько! ради щодо не розгляду на
вiдкритому засiданнi звернення в порядку мiсцево! iнiцiативи проект рiшення Ки!всько!
мiсько! ради N2 68/3532 вiд 06.10.2005 року «Про передачу Iнституту педагогiки Академй
педагогiчних наук Укра!ни земельно! дiлянки для будiвництва житлового будинку з
вбудованими офiсними примiщеннями та пiдземним паркiнгом у пров. KocTi Гордiшка, 6
у Печерському районi м. Ки€ва».
Визнати нечинним Рiшення Ки!всько! мiсько! ради N2 68/3532 Bin 06.10.2005 року
«Про передачу Iнституту педагогiки AKaдeMi'i педагогiчних наук Украiни земельно'i
дiлянки для будiвництва житлового будинку з вбудованими офiсними примiшеннями та
пiдземним паркiнгом у пров. KocTi ropnieHKa, 6 у Печерському районi м. Киева».
Постанова може бути оскаржена до Ки!вського адмiнiстративного Апеляцiйного
суду через. ~евчен~~.:'.:,,:~,
•~?нний суд протягом двадцяти llHiB пiсля подання заяви
про апеЛЯЦIине OCf~~~:~~:~;,,>
<~~~
Заява прJ~i':~~f:~ННЯ
Постанови у по~~ '" ~o ~~H'
Суддя ( ,,' "({'
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.
пода€Ться протягом десяти дюв з дня складення
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