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Позивач: 
 
 
 
 
 
 

Представник Позивача: 
 
 
 
 
 
 

 

Відповідач: 

 
 
 
 
 

                       
Третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета 
спору 

до Окружного адміністративного суду міста Києва 
01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1 
 
Благодійна організація «Міжнародний 
меморіальний благодійний фонд «Бабин Яр» 
03187, місто Київ, вул.  Академіка Заболотного, б. 37 
ЄДРПОУ 40352877 
адреса електронної пошти josef.zissels@gmail.com 
телефон (050) 419-54-12 
 
Якубенко Вячеслав Михайлович 
04212, Україна, м. Київ, вул. Малиновського, 13, кв. 176 
Моб: (050) 357-00-04 
адреса електронної пошти medialawyer@ukr.net 
cвідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю 1570 від 16.11.2000 р., видане Київською 
міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури 
 
Міністерство культури та інформаційної політики 
України 
01601, м. Київ, 
вулиця Івана Франка, 19 
адреса електронної пошти public_info@mincult.gov.ua 
номер телефону (044) 235-23-78 
номер факсу (044) 235-32-57 
 
Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Меморіал Голокосту «Бабин Яр» 
03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, б. 100, 
літера "а", 9 поверх, оф.прим. №901-907 
ЄДРПОУ 40900725 
телефон +380675734573 
офіційна електронна адреса або адреса електронної 
пошти невідомі 
 

ЗАЯВА 
про забезпечення позову 

 
Одночасно з пред’явленням позову Позивач подає цю заяву про забезпечення позову, 

виходячи з наступного. 
Позов подано до Міністерство культури та інформаційної політики України - про 

визнання протиправними дій та скасування погодження проектної документації та надання 
дозволу на виконання робіт, оскільки 22 січня 2021 року Міністерство культури та 
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інформаційної політики України листом №108/6.11.1 погодило Благодійній організації 
«Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» проектну документацію та надало дозвіл 
на виконання робіт для розміщення Меморіального об’єкту «Місце для роздумів». 

Просимо вжити такі заходи забезпечення позову: 
1) зупинити дію погодження проектної документації та надання дозволу на 

виконання робіт; 
2) заборонити третій особі -  Благодійній організації «Благодійний фонд «Меморіал 

Голокосту «Бабин Яр» виконувати роботи для розміщення Меморіального 
об’єкту «Місце для роздумів» на території НІМЗ «Бабин Яр». 

 
Ці заходи є необхідними, оскільки без них буде істотно ускладнене або унеможливлене 

поновлення порушених інтересів позивача. Режим охорони історико-меморіального 
заповідника буде порушено, ландшафт пошкоджено (ст. 150 КАС України). 

На території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» третьою 
особою уже розпочато виконання робіт, зокрема заливається фундамент для капітального 
будівництва (фото додається), закінчення яких унеможливить приведення ландшафту 
заповідника до первинного стану, а відтак Позивач не зможе реалізувати свої статутні цілі. 
Позивач надає допомогу громадським та іншим організаціям і особам, які працюють у галузі 
збереження пам’яті жертв Бабиного Яру (п. 2.4. Статуту). Серед програм благодійної діяльності 
Позивача є, зокрема: 

- архітектурні та ландшафтні проекти, присвячені вшануванню пам’яті жертв Бабиного 
Яру; 

- будівництво, ремонт та реставрація об’єктів інфраструктури, пов’язаної з проектами, 
присвяченими вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру (п. 3.4. Статуту). 

Копія Статуту додана до позовної заяви. 
  

      На підставі викладеного вище та у позовній заяві, керуючись ст. ст. 151, 152, 153 КАС 
України,  – 

ПРОШУ СУД: 
1) зупинити дію погодження проектної документації та надання дозволу на виконання 

робіт Благодійній організації «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр», 
наданого листом Міністерства культури та інформаційної політики України 
№108/6.11.1 від 22.01.2021 р. 

2) заборонити Благодійній організації «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин 
Яр» виконувати роботи для розміщення Меморіального об’єкту «Місце для 
роздумів» на території НІМЗ «Бабин Яр» 

 
Додатки 

1. Квитанція про сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову. 
2. 12 фото виконання робіт з будівництва Меморіального об’єкту «Місце для роздумів». 

 
11 березня  2021 р. 

 
адвокат  _____________________  Якубенко Вячеслав Михайлович  

                                                               Представник згідно ордера 
 


