
До Вищого адміністративного суду України 
вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029 

Лапін Олександр Олександрович, 

що мешкає за адресою: вул. 

тел. моб.: 
адреса електронної попгги: 

Донецька міська рада 
адреса: в>'л, Артема, 98, м. Донецьк, 83050; 
тел.: (062) 335 - 77 - 78; (062) 335 - 67- 37; 
адреса електронної пошти: ^ог50У@с1опЈІ8р.(іп.иа 

Третя особа на стороні Відповідача: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" 
код ЄДРПОУ 36981287 
адреса: вул. Рози Люксембург, б. 12 "А", м. Донецьк, 83001; 
тел.: (062) 334-99-24 
адреса електронної пошти: іп^о@есоепегр/.5е 

на ухвалу Донецького апеляціііного 
адміністративного суду від 14 травня 2013 року; 
на постанову Ворошиловського районного суду 
міста Донецька від 02 квітня 2013 року 
(у повному обсязі складена 08 квітня 2013 року) 
по справі № 0508/8867/2012. 

К А С А Ц І Й Н А С К А Р Г А 

14 травня 2013 року Донецький апеляційний адміністративний суд постановив ухвалу по 
справі №0508/8867/2012 за моєю апеляційною скаргою на постанову Ворошиловського районного 
суду міста Донецька від 02 квітня 2013 року (у повному обсязі складена 08 квітня 2013 року), якою 
було мені повністю відмовлено у задоволенні мого адміністративного позову до Донецької міської 
ради (надалі за текстом - Відповідач), третя особа на стороні Відповідача - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" (надалі за текстом - Третя особа) про визнання 
недійсним рішення Відповідача № 10/25 від 23 листопада 2011 року про продаж Третій особі 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 93 299 кв. м для 
будівництва та подальшої експлуатації підприємства з виробництва енергії з відходів у 
Пролетарському районі міста Донецька, якою мою апеляційну скаргу частково задоволено, 
вищезазначену постанову суду першої інстанції скасовано, а провадження у справі закрито у зв'язку 
з тим, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. 

Дані судові рішення вважаю необгрунтованими та незаконними з наступних підстав. 

І. Ухвала суду апеляційної інстанції. 

1. Неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права. 

По-перше, суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку, що спірні 
правовідносини, між мною та Відповідачем лише стосуються права та підстав набуття права 
власності на спірну земельну ділянку. 

У своєму позові та згодом у апеляційній скарзі, я ставив питання про визнання недійсним 
рішення Відповідача, прийнятого ним як суб'єктом владних повноважень, не з мотивів 
невідповідності положенням Земельного Кодексу України, а з мотивів невідповідності його 
положенням Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої Законом України № 832-ХІУ від 06 
липня 1999 року, яка набрала чинності для України з ЗО жовтня 2001 року (надалі за текстом -
Орхуська конвенція). Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 

Позивач: 

Відповідач: 



1950 року (надалі за текстом - Європейська конвенція) та Закону України "Про місцеве 
самоврядування" № 280/97 від 21 травня 1997 року, з наступними змінами та доповненнями (надалі 
за текстом - Закон про місцеве самоврядування), та захищав свої права та законні інтереси, як 
представника територіальної громади Пролетарського району міста Донецька. 

Згідно частини першої статті 143 Конституції України, територіальна громада міста 
безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування, зокрема, розпоряджається 
майном, що знаходиться у комунальній власності. 

Згідно статті 146 Конституції України, питання діяльності місцевого самоврядування 
встановлюються заюном. 

Спеціальним законом у цій сфері є Закон про місцеве самоврядування. 
Згідно частини п'ятої статті 6 Загону України про місцеве самоврядування, у містах з 

районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. 
Згідно частини першої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, територіальній 

громаді району у місті належить право комунальної власності на землю. 
Згідно частини п'ятої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, органи місцевого 

самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до загону 
здійснюють правомочності щодо володіння, гористування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть продавати об'єкти 
права комунальної власності та вирішувати питання їхнього відчуження. 

При цьому, згідно частини шостої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, доцільність, 
порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною 
радою. 

Також, згідно частини восьмої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, об'єкти права 
комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим 
суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного 
рішення ради чи уповноваженого нею органу. 

Згідно частини четвертої статті 16 Закону про місцеве самоврядування, рішення про 
наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у 
власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах 
відповідних районних у містах громад. 

У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме 
рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а 
територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого 
самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими 
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність 
перед громадою відповідного району у місті. 

Наскільки мені відомо, у Пролетарському районі міста Донецька ніколи не проводився 
місцевий референдум щодо передачі права управління міській раді, проте, у Пролетарсьгому районі 
створено орган місцевого самоврядування - Пролетарську районну у місті Донецьку раду. 

Таким чином, при прийнятті оскаржуваного рішення, Відповідач перевищив межі своїх 
повноважень. 

Оскільки, у разі колізії норм нормативного акту загальної дії (яким є Земельний годекс 
України) та норм спеціального нормативного акту (яким є Закон про місцеве самоврядування), 
однакової юридичної сили, перевагу мають норми спеціального нормативного акту, суди першої та 
апеляційної інстанцій мав застосувати при розгляді спору саме норми Закону про місцеве 
самоврядування. 

По-друге, суд апеляційної інстанції помилково посилається на позиції, що висловлені 
Верховним Судом України у постанові від 06 листопада 2012 року у справі за позовом 
Сільсьгогосподарсьгого товариства з обмеженою відповідальністю "Батьківщина" до Срібнянсьгої 
районної державної адміністрації Чернігівсьшї області про визнання незаконним та скасування 
рішення та у постанові від 14 лютого 2012 року у справі за позовом Закритого акціонерного 
товариства "Корпорація "ІгроСервіс"до Алуштинської місьгої ради Автономної Республіки Крим про 
визнання протиправним та скасування рішення. 



у зазначених судом апеляційної інстанції постановах спір був між орендаторами земельної 
ділянки та орендодавцями, тобто в них був відсутній суспільний інтерес і мова справді йшла 
виключно про права та підстав набуття права власності на спірну земельну ділянку. 

Як зазначив Верховний Суд України у постанові від 14 лютого 2012 року у справі за 
позовом Закритого акціонерного товариства "Корпорація "ІгроСервіс"до Алуштинської міської ради 
Автономної Республіки Крим про визнання протиправним та скасування рішення, "земельні 
відносини поділяються на публічні та приватні. Відповідно і спори в таких відносинах можуть бути 
як публічно-правовими, так і приватно-правовими (цивільними, господарськими)." 

Мій спір з Відповідачем с саме публічно-правовим, оскільки при винесенні 
оспорюваного мною рішення, суб'єкт владних повноважень порушив суспільні інтереси. 

По-третє, оскільки згідно частини першої статті 9 Конституції України чинні міжнародні 
договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України та є нормативними актами вищої сили, ніж закони України, то суд 
апеляційної інстанції незаконно не застосував наведені мною положення Орхуської конвенції 
та Європейської конвенції. 

2. Порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права. 

У порушення вимог ст. 6 Європейсьіюї конвенції, суд апеляційної інстанції так само, як і суд 
першої інстанції не дав жодної оцінки моїм доводам, викладеним в апеляційній скарзі та 
адміністративному позові, щодо порушення судом першої інстанції вимог Орхуської конвенції та 
Європейської шнвенції, взагалі проігнорувавши їх. 

Тобто, суд апеляційної інстанції у порушення вимог статті 206 Кодексу адміністративного 
судочинства, не навів у своїй ухвалі мої основні доводи, не надав їм жодної оцінки та жодним чином 
це не обґрунтував. 

П. Постанова суду першої інстанції. 

1. Неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права. 

По-перше, у своїй постанові суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про те, що 
Статут міста Донецька, затверджений рішенням Донецької міської ради від 22 травня 2008 року 
(надалі за текстом - Статут), Закон України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" № 1286-
XII від 03 липня 1991 року, з наступними змінами та доповненнями у редакції, що діяла на час 
прийняття оскаржуваного рішення (надалі за текстом - Закон про референдуми), Орхуська конвенція 
та Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженого 
Постановою Верховної Ради України № 3748-ХІІ від 17 грудня 1993 року (надалі за текстом -
Положення про загальні збори громадян), лише зазначають можливі шляхи вирішення суспільно 
важливих питань громадськістю, регламентують їх проведення та таким чином вивчення думки 
населення, і не існує жодної норми діючого законодавств, яке б зобов'язувало Відповідача проводити 
громадські слухання з питань продажу земельної ділянки. 

У той же час у своєму позові я зазначав, що у Відповідача було щонайменше 4 ефективні 
засоби забезпечення участі громадськості у прийнятті суспільно важливого рішення, а не тільки 
громадські слухання. 

Проте, судом першої інстанції було проігноровано мої пояснення щодо існування на час 
прийняття Відповідачем оскаржуваного рішення таких форм участі громадськості у 
прийняття рішень як: місцевий референдум, місцеве дорадче опитування громадян та загальні 
збори громадян та не дано правовій оцінки нсзастосування Відновідачем всіх наведених мною 
засобів участі громадськості, а не лише громадських слухань. 

Також, згідно положень частини четвертої статті 10 Закону про місцеве самоврядування, 
організація діяльності рад визначається у тому числі й статутами територіальних громад. 

Згідно статті 1.5.2. Статуту, Статут гериторіальної громади міста Донецька має найвипіу 
юридичну силу відносно інших актів, які видаються у системі місцевого самоврядування. 



Згідно частини першої статті 2.1. Статуту, територіальна громада міста визнається 
первинним суб'єктом міського самоврядування, який безпосередньо вирішує питання, віднесені до 
ведення міського самоврядування, з використанням різних форм прямої демократії. 

Також, участь територіальної громади міста у міському самоврядуванні здійснюється, 
зокрема на таких засадах: визнання прав та свобод людини найвищою соціальною цінністю; 
гласності та врахування думки громадян; відповідальності органів місцевого самоврядування за 
прийняття управлінських рішень. 

Так, згідно статті 2.2.2. Статуту, право мешканців міста брати участь у міському 
самоврядуванні може бути реалізоване, зокрема у таких формах: міський референдум, загальні збору 
громадян, громадські слухання. 

Ці положення розвивають приписи, закладені частиною третьою статті 140 Конституції 
України, згідно яких місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою, у порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, так й через органи місцевого самоврядування. 

Згідно частини третьої статті 8 Закону України про місцеве самоврядування, порядок 
проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та 
статутом територіальної громади. 

Згідно частини першої статті 1 Положення про загальні збори громадян, загальні збори 
громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, 
вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших 
питань місцевого життя. 

Згідно пунктів 1,2, 14, 16 частини першої статті 6 Положення про загальні збори громадян, 
до компетенції зборів, зокрема належить: розгляд будь-яких питань, віднесених до відання 
місцевого самоврядування, в межах Конституції і загонів України, внесення пропозицій відповідним 
органам і організаціям; обговорення проектів рішень місцевих рад та їх органів з важливих питань 
місцевого життя; заслуховування інформацію виконавчих органів місцевих рад про егологічно 
небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, 
шо вживаються з метою його поліпшення; обговорення інших питань, шо зачіпають інтереси 
населення відповідної території. 

Вважаю, що питання продажу земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
сміттєспалювального заводу однозначно є найважливішим питанням для мешканців 
Пролетарського району міста Донецька сьогодні. 

Крім приписів щодо участі громадськості у прийнятті рішень, встановлених національним 
загонодавством та Статутом, такі приписи містяться й у Орхуській конвенції. 

Згідно частини першої статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згоду на 
обов'язговість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. 

Зокрема, згідно підпункту "а" пункту 1 статті 6 Орхусьгої конвенції, Україна застосовує 
положення статгі 6 стосовно рішень з питань про доцільність дозволу на запропоновані види 
діяльності, перераховані в Додатку 1. 

Згідно Додатку 1 до Орхуської конвенції, до таких видів діяльності, зокрема відносяться: 
- теплові електростанції та інші установки для спалювання тепловою потужністю 50 МВт 

і вище (пункт 1); 
- установки для спалювання комунально-побутових відходів продуктивністю, що 

перевищує З т за годину (пункт 5). 
Згідно пункту 2 статті 6 Орхуської конвенції зацікавлена громадськість адекватно, 

своєчасно та ефективно одержує інформацію залежно від обставин шляхом публічного 
повідомлення або в індивідуальному порядку на початковому етапі процедури 
прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, серед іншого, про: 

- характер можливих рішень або проект рішення; 
- про можливості для участі громадськості; 

- про час і місце будь-якого запланованого громадського слухання; 
Згідно пункту з статті 6 Орхуської конвенції, процедури участі громадськості передбачають 

помірговані терміни для різних етапів, що забезпечують достатній час для підготовки та 
ефективної участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються 
навколишнього середовища. 

Згідно пункту 4 статті 6 Орхуської конвенції, Україна забезпечує участь громадськості 



вже на ранньому етапі, коли є всі можливості для розгляду різних варіантів і коли участь 
громадськості може бути найефективнішою. 

Згідно пункту 5 статті 6 Орхуської конвенції, Україна ще перед поданням заяви про дозвіл 
на участь має сприяти, у разі потреби, потенційним заявникам у визначенні зацікавлених кіл 
громадськості, проведенні обговорення та надання інформації стосовно цілей подання заявки. 

Згідно пункту 7 статті 6 Орхуської конвенції, процедури участі громадськості дають їй 
можливість подавати під час громадських слухань будь-які зауваження, інформацію, аналіз або 
міркування, які, на і'ї думку, стосуються запланованої діяльності. 

Згідно пункту 8 статті 6 Орхуської конвенції, Україна забезпечує, щоб у відповідному 
рішенні належним чином було враховано результати участі громадськості. 

Згідно пункту 9 статті 6 Орхуської конвенції, Україна забезпечує, щоб після прийняття 
рішення державним органом громадськість була б належним чином поінформована про це 
рішення відповідно до належних процедур. Україна має надавати надає громадськості текст 
рішення разом з переліком причин і міркувань, покладених в основу цього рішення. 

Таким чином, у положеннях Орхуської конвенції насправді містяться вимоги до 
Відповідача про забезпечення ефективної участі громадськості у прийнятті рішень, які можуть 
вплинути на навколишнє природне середовище, у вигляді громадських слухань. 

По-друге, суд першої інстанції, зазначивши, що Відповідач повідомляв громадськість 
шляхом проведення зустрічі з громадськістю 22 січня 2011 року та круглого столу 28 січня 2011 
року; утворення Робочої групи з ознайомлення та вивчення матеріалів по розміщення підприємства з 
виробництва енергії з відходів у місті Донецьк (надалі за текстом - Робоча група) за розпорядженням 
міського голови № 106 від 03 лютого 2011 року, засідання Робочої групи 15 березня 2011 року, 
наради Робочої групи 12 травня 20 И року, не дав належної правової оцінки таким фактам: 

1. Остання нарада Робочої групи відбулась за шість місяців до дати прийняття 
оскаржуваного рішення. 

2. Незважаючи на те, що у протоколах зустрічі з громадськістю, засідань Робочої групи 
містяться застереження представників громадськості проти прийняття оскаржуваного рішення. 
Відповідач жодним чином не врахував цю думку громадськості у своєму рішенні та не мотивував 
відмову від такого врахування. 

3. Діяльність Робочої групи фактично було припинено Відповідачем 19 травня 2011 року, 
тобто за шість місяців до дня прийняття оскаржуваного рішення, в односторонньому порядку після 
відмови представників громадськості від поїздки до Швеції за рахунок третьої особи для 
ознайомлення з діяльністю сміттєспалювальних заводів у цій країні. 

З цього часу громадськість фактично була позбавлена будь-якої можливості для участі у 
прийнятті оскаржуваного мною рішення. 

Суд першої інстанції також не врахував того факту, що особисто я не брав участі у Робочій 
групі та не запрошувався Відповідачем до такої участі, а тому наведення цих фактів не може 
слугувати доказом у конкретному спорі мене з Відповідачем, який розглядався судом першої 
інстанції. .V . - -

По-третє, висновок суду першої інстанції щодо того, що оспорювані відносини мають 
регулюватись виключно нормами Земельного кодексу України, також не грунтується на законі. 

Згідно частини першої статті 143 Конституції України, територіальна громада міста 
безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування, зокрема, розпоряджається 
майном, що знаходиться у комунальній власності. 

Згідно статті 146 Конституції України, питання діяльності місцевого самоврядування 
встановлюються законом. 

Спеціальним законом у цій сфері є Закон про місцеве самоврядування. 
Згідно частини п'ятої статті 6 Закону України про місцеве самоврядування, у містах з 

районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. 
Згідно частини першої етапі 60 Закону про місцеве самоврядування, територіальній 

громаді району у місті належить право комунальної власності на землю. 
Згідно частини п'ятої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, органи місцевого 

самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону 



здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть продавати об'єкти 
права комунальної власності та вирішувати питання їхнього відчуження. 

При цьому, згідно частини шостої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, доцільність, 
порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною 
радою. 

Також, згідно частини восьмої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, об'єкти права 
комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим 
суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного 
рішення ради чи уповноваженого нею органу. 

Згідно частини четвертої статті 16 Закону про місцеве самоврядування, рішення про 
наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у 
власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах 
відповідних районних у містах громад. 

У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме 
рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а 
територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого 
самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими 
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність 
перед громадою відповідного району у місті. 

Наскільки мені відомо, у Пролетарському районі міста Донецька ніколи не проводився 
місцевий референдум щодо передачі права управління міській раді, проте, у Пролетарському районі 
створено орган місцевого самоврядування - Пролетарську районну у місті Донецьку раду. 

Таким чином, при прийнятті оскаржуваного рішення, Відповідач перевищив межі своїх 
повноважень. 

Оскільки, у разі колізії норм нормативного акту загальної дії (яким є Земельний кодекс 
України) та норм спеціального нормативного акту (яким є Закон про місцеве самоврядування), 
однакової юридичної сили, перевагу мають норми спеціального нормативного акту, суд першої 
інстанції мав застосувати при розгляді спору саме норми Закону про місцеве самоврядування. 

По-четверте, хоча суд першої інстанції і зазначив, що згідно пункту 38 частини першої 
статгі 26 Закону про місцеве самоврядування, виключно на пленарних засіданнях міської ради 
вирішується питання надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста 
нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу 
діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію, він не дав жодної 
правової оцінки тому факту, що на розгляд сесії Відповідача ніколи не виносилось питання надання 
згоди на розміщення на території міста сміттєспалювального заводу, тобто земельна ділянка була 
відчужена оскаржуваним рішенням Відповідача без попереднього надання згоди на розміщення 
об'єкту. 

2. Порушення судом першої інстанції вимог процесуального права. 

По-перше, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про відсутність порушення 
Відповідачем моїх прав, гарантованих міжнародними договорами. 

Зокрема, згідно пункту 4 статгі 2 Орхуської конвенції, термін "Громадськість" означає одну 
або більше фізичних чи юридичних осіб, їх не об'єднання, організації або групи, які діють згідно з 
національним законодавством або практикою. 

Згідно пункту 5 статті 2 Орхуської конвенції, термін "Зацікавлена громадськість" означає 
громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що 
стосуються навколишнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі. 

Тобто я повною мірою відповідаю визначенням "Громадськість" та "Зацікавлена 
громадськість" у контексті Орхуської конвенції. 

По-друге, 22 лютого 2013 року у судовому засіданні я оголосив свої додаткові пояснення по 
справі, які були мною подані суду у письмовому вигляді раніше - 11 лютого 2013 року, у яких 
зазначив, що Відповідачем також було порушено моє право на повагу до приватного і сімейного 



» 

* життя, свого житла, гарантованого мені Європейською конвенцією. 
Згідно положень частини першої статті 17 Закону України "Про виконання рішень та 

і застосування практики Європейського суду з прав людини" № 3477-ІУ від 23 лютого 2006 року, суди 
застосовують при розгляді справ Європейську конвенцію та практику Європейського суду з прав 
людини (надалі за текстом - ЄСПЛ) - саке-1а\. 

Так, ст. 8 Європейської конвенції передбачено право можного на повагу до приватного і 
сімейного життя, свого житла. 

Суть цього права роз'яснена у численних рішеннях ЄСПЛ у справах, аналогічних моїй. 
Так, у справі РАВЕЕУА V. К.и881АН РЕОЕКАТЮН (Справа № 55723/00, Рішення від 09 

червня 2005 року), ЄСПЛ визнав, що держава не спромоглась досягти справедливої рівноваги між 
інтересами суспільства та ефективним користуванням заявницею своїм правом на повагу до свого 
житла, оскільки заявниця була вимушена мешкати поблизу сталеплавильного заводу. 

ЄСПЛ також констатував, що вплив промислового виробництва (зокрема забруднення 
атмосферного повітря) на житло заявниці є порушенням статті 8 Європейської конвенції. 

При цьому ЄСПЛ знову визнав, що втручання у право приватної власності для мети охорони 
навколишнього природного середовища не є неприйнятним чи непропорційним у контексті ст. 1 
Протоколу № 1 до Європейської конвенції. 

Зокрема, суд послався на справу РНЕОШ V. 8\VЕ^ЕN (Рішення від 18 лютого 1991 року), 
коли було визнано законним відзив ліцензії заявника на здобич гравію на свої землі з метою 
збереження стану природи та справу Р1МЕ УАЕЬЕУ ВЕУЕЬОРМЕМТ ЬТВ АНО 0ТНЕК.8 V. 
IКЕ^АN^ (Рішення від 29 листопада 1991 року), коли ЄСПЛ констатував, що Верховним Судом 

^ Ірландії цілком правомірно було визнано недійсним дозвіл на будівництво на землі, що належала цій 
компанії(п. 103 Рішення). 

Але особливо суті мого спору з Донецькою міською радою стосується інша справа, що була 
розглянута ЄСПЛ. 

Мова йде про справу Ь б Р Е 2 08ТІІА V. 8РАШЕ (Справа № 41/1993/436/515, Рішення від 09 
грудня 1994 року). 

Суть справи полягала у тому, що поблизу місця мешкання заявниці було побудовано станцію 
для очищення води та відходів від шкіряного виробництва. Введення в дію цієї станції спричинило 
виділення газу, неприємний запах і зараження, що одразу ж викликало погіршення стану здоров'я і 
незручності для багатьох жителів міста, і зокрема у мешканців кварталу, в якому жила заявниця. 

Заявниця звернулась до судових органів Іспанії з відповідними позовами та скаргами, проте 
не отримала ефективного вирішення своїх справ. 

ЄСПЛ у своєму Рішенні (п. 52) зазначив, що оскільки місцева влада дозволила розміщення 
станції на землях, що належали місту, то держава має відповідати за шкоду, фактично заподіяну 
приватною компанією 8АСІЛ18А, якій належала станція, оскільки порушила своє позитивне 
зобов'язання - вжити адекватних і розумних заходів для захисту прав людини. 

Хочу особливо зазначити, що ЄСПЛ констатував порушення ст. 8 у цій справі, навіть за того 
факту, що питання законності розміщення й функціонування станції все ще розглядалось у 
Верховному Суді Іспанії на час розгляду справи у ЄСПЛ (п. 55 Рішення) та зазначив, що для 
констатування негативного впливу екологічно небезпечного виробництва на здоров'я заявниці 
непотрібні медичні дані, оскільки природно, що значне забруднення довкілля може впливати на 
самопочуття людини та заважати їй користуватись своїм житлом, оскільки впливає негативно на її 
особисте здоров'я та здоров'я його родини, навіть без серйозної загрози здоров'ю (п. 51 Рішення). 

Також, ЄСПЛ зазначив, що Іспанія "не змогла підтримати необхідну рівновагу між 
економічними інтересами міста Лорки — мати очисну станцію — та ефективним здійсненням 
позивачкою її права на повагу до житла". 

У своїх письмових поясненнях я просив суд врахувати наведені мною джерела права 
при розгляді справи. 

Проте, суд першої інстанції не тільки не врахував ці джерела права, а й взагалі не дав 
їм жодної правової оцінки, чим порушив моє право на обґрунтоване рішення, гарантоване 
Статтею 6 Європейської конвенції. 

• Як зазначив ЄСПЛ у своїх рішеннях по справам УАМ ВЕ НиКК V. МЕТНЕНЬАНОЗ (п. 61 
Рішення від 19 квітня 1994 року) та НЕЬЬЕ V. РШЬАМО (п. 55 Рішення від 19 грудня 1997 року) 
Статті 6 Європейської конвенції зобов'язує національний суд мотивувати своє рішення. Ця вимога 
також розкрита й у Рішенні по справі РЕІІЕ2 V. РКАNСЕ (п. 80 Рішення від 12 лютого 2004 року) 



наступним чином: «Європейський суд зазначив, що гарантоване пунктом 1 Єтатті 6 Конвенції право 
на справедливий судовий розгляд включає до себе право сторін, що беруть участь у справі, 
представляти будь-які зауваження, які вони вважають такими, що відносяться до їх справи. Оскільки 
метою Конвенції є забезпечення не теоретичних чи ілюзорних прав, а прав фактичних та ефективних 
(див. справу АКТІЄО V. ІТАЬУ (п. 16 Рішення від 13 травня 1980 року), це право можна вважати 
ефективним лише у тому випадку, якщо зауваження були дійсно "заслухані", тобто належним чином 
враховані судом, що розглядає справу. Відповідно, дія Статті 6 конвенції полягає у тому, щоб, серед 
іншого, зобов'язати суд провести належний розгляд зауважень, доводів та доказів, наданих 
сторонами по справі, неупереджено вирішуючи питання про їх відносність до справи. 

Якшо суд відмовляється розглядати аргументи, які до того ж були ясно та повно 
викладені перед ним, то це само по собі є порушенням Конвенції (п. 28 Рішення по справі НІКО 
ВА^АNI у. 8РАШ від 09 грудня 2004 року). 

Згідно положень пункту дев'ятого частини першої стагті 223 Кодексу адміністративного судочинства 
України, за наслідками розпіяду касаційної скарги суд касаційної інстанції має право скасувати скасувати судові 
рішення судів першої та апеляційної інстанції' та ухвалити нове судове рішення. 

Згідно частини першої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної 
інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове 
рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій 
порушили норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судоюго 
рішення. 

Таким чином, вважаю, шо ухвала суду апеляційної інстанції та постанова суду першої 
інстанції підлягають скасуванню з винесенням нової постанови про задоволення мого позову у 
повному обсязі. 

III . Щодо дотримання строку оскарження. 

Копію ухвали суду апеляційної інстанції, прийняту у порядку письмового провадження, було 
направлено мені 15 травня 2013 року, згідно супровідного листа № 0508/8867/2012 від 15 травня 
2013 року та штемпеля на конверті. 

Згідно вимог частини другої статті 212 Кодексу адміністративного судочинства Украши, 
касаційна скарга подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням 
суду апеляційної інстанції. 

Згідно вимог частини п'ятої статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, 
ухвала суду апеляційної інстанції, якщо Гї було прийнято за наслідками перегляду у письмовому 
провадженні, набирає законної сили через п'ять днів після її направлення особам, що беруть участь у 
справі. 

Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2013 року, з 
врахуванням вимог частини першої статті 103 Кодексу адміністративного судочинства України, 
набрала законної сили 20 травня 2013 року. Строк ї"ї касаційного оскарження, з врахуванням вимог 
частини шостої статті 103 Кодексу адміністративного судочинства України, закінчується 10 червня 
2013 року. 

Я здаю цю скаргу до відділення поштового зв 'язку ВАТ "Укрпошта" № 74 м. 
Донецьк 07 червня 2013 року, тобто у межах строку на касаційне оскарження. 

Згідно положень частини дев'ятої статті 103 Кодексу адміністративного судочинства 
України, строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу здано на пошту. 

IV. Щодо участі у касаційному розгляді справи. 

Оскільки у матеріалах справи містяться усі наявні у мене докази, то прошу розглянути 
справу у касаційному провадженні у мою відсутність у порядку письмового провадження. 



V. Щодо сплати судового збору. 

Згідно вимог пункту третього частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" 
№3674-VI від 08 липня 2011 року, за подання цієї касаційної скарги мною сплачено судовий збір у 
розмірі 24,09 гри. (двадцять чотири гривні 09 коп.). 

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 211-213, 222, 223, 229 Кодексу 
адміністративного судочинства України, ст.ст. 6, 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ст.ст. 2, 6 Конвенції про доступ до інформації, 
участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля,-

прошу Вищий адміністративний суд України: 

1. Відкрити касаційне провадження за моєю касаційною скаргою та витребувати справу 
№0508/8867/2012 з Ворошиловського районного суду міста Донецька. 

2. Розглянути справу № 0508/8867/2012 за моєю касаційною скаргою у мою відсутність у 
порядку письмового провадження. 

3. Скасувати ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду по справі 
№0508/8867/2012 від 14 травня 2013 року за моєю апеляційною скаргою. 

4. Скасувати постанову Ворошиловського районного суду міста Донецька від 02 квітня 2013 
року по справі № 2/255/18/2013 за моїм позовом до Донецької міської ради, третя особа на стороні 
Відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" про визнання 
недійсним рішення Донецької міської ради № 10/25 від 23 листопада 2011 року "Про продаж 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення Товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" для будівництва та подальшої експлуатації підприємства з виробництва 
енергії з відходів у Пролетарському районі". 

5. Ухвалити нову постанову, якою: 
- визнати недійсним рішення Донецької міської ради № 10/25 від 23 листопада 2011 року 

"Про продаж земельної ділянки несільсьюгосподарського призначення Товариству з обмеженою 
відповідальністю "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" для будівництва та подальшої експлуатації 
підприємства з виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі". 

- стягнути на мою користь з Державного бюджету України понесені мною судові витрати по 
сплаті судового збору на загальну суму у сумі 73,48 гри. (сімдесят три гривні 48 коп.). 

2 копії касаційної скарги; 
3 ксерокопії ухвали Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2013 року; 
З ксерокопії постанови Ворошиловського районного суду міста Донецька від 02 квітня 2013 року; 
З ксерокопії супровідного листа від 15 травня 2013 року та конверту; 
квитанція про сплату судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 24,09 грн. 

Позивач О.О. Лапін 

Додатки: 

07 червня 2013 року 


