
 Деснянський районний суд міста Києва 

02000, м. Київ, пр. Маяковського, 5-в 

 

 Позивач : 

Петренко Олександр Іванович 

03045, м. Київ, пр. Науки, буд.18, кв.43 

Номер засобу зв'язку: 8(042) 444-44-44 

Адреса електронної пошти: dbrukr@ukr.net 

 

від імені та в інтересах якого діє 

Представник позивача: 

Гринько Ігор Анатолійович 

Ордер КП № 231109 

Договір про надання правової допомоги  

№ 26/13/2021 від 26.01.2021р. 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю КП № 5221707, видане на підставі 

рішення Ради адвокатів Київської області  

№ 17 від 12.04.2009р. 

04212, м. Київ, вул. Малиновського, буд.10, кв.5 

Номер засобу зв’язку: 8 (044) 000-00-00 

Адреса електронної пошти: 

adv.Grynko@ukr.net 

 

 

 Відповідач-1: 

ПрАТ «Видавництво» 

Код ЄДРПОУ 2723321 

Адреса: 02156, м. Київ, вул. Мілютенко, 

буд.17, оф.210 

Номер засобу зв’язку: (044) 000-00-00 

Засоби електронної пошти невідомі 

 

 Відповідач-2: 

Малиш Олександр Петрович 

02156, м. Київ, вул. Закревського, буд.23-а, 

кв.15 

Номер засобу зв’язку: (044) 000-00-00  

Засоби електронної пошти невідомі 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про захист честі, гідності та ділової репутації 

(немайнового характеру) 

 

До 2019 року я був діючим співробітником спецпідрозділу Служби безпеки 

України «Альфа» з 2004 року у званні майор (копії наказів про призначення та звільнення 

додаються). 

23 серпня 2020 р. в газеті «Вісник Поділля» №39 на титульній сторінці була 

опублікована стаття під назвою «Захват» (надалі - стаття), в якій російською мовою 

(цитую): 

mailto:dbrukr@ukr.net
mailto:adv.Grynko@ukr.net


«…въехал автобус с бывшими «бойцами спецподразделений» в количестве около 50 

человек. Возглавляет террористическую группу бывший сотрудник спецслужб Петренко 

Александр, который годом ранее уже принимал участие в захвате различных субъектов 

хозяйствования. ». 

 Автором статті є відповідач-1, а надруковано статтю у видавництві відповідача-2. 

У порядку досудового врегулювання спору, я 27.08.2020р. звертався до відповідачів із 

претензією та проханням мирно врегулювати спір та опублікувати спростування. Вказана 

претензія була надіслана засобами поштового зв’язку через оператора «Укрпошта» (копія 

касового чеку та повідомлення про вручення відповідачу цього відправлення додається). 

Таким чином, Відповідачі шляхом опублікування звинувачень Позивача в 

очолені терористичної грипи, звинуватили його у вчиненні кримінально караного 

діяння (злочині) передбаченому ст.258-3 Кримінального кодексу України (надалі – КК 

України), а саме: створення терористичної групи чи терористичної організації. 

 Однак Позивач не притягався до кримінальної відповідальності ні за ст.258-3 КК 

України, ні за які інші злочини передбачені КК України, а отже твердження Відповідачів 

не відповідає дійсності. Більше того, вказані у статті висловлювання не можна вважати 

оціночними судженнями, оскільки вони виявлені у стверджувальній формі звинувачень та 

сприймаються пересічним громадянином та суспільством як встановлені і доведені факти. 

Такими чином, зазначені звинувачення порочать честь Позивача з боку оточуючих, 

тобто його повагу, моральні якості та етичні принципи, як особистості, його пошану та 

повагу в суспільстві; принижують його гідність, тобто самооцінку своїх ділових, 

моральних та інших соціальних якостей, а також порушують ділову репутацію. 

 Відповідно до ч.1 ст.4 Цивільно-процесуального кодексу України (надалі – ЦПК 

України), кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до 

суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних 

інтересів.. 

 Позивач, вважає що викладені в статті висловлювання порушують його законні 

права та інтереси, а викладена інформація не відповідає дійсності. 

1. Щодо права на повагу честі, гідності та недоторканості ділової репутації 

Відповідно до ст.3 Конституції України, «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 

 Відповідно до ст.12 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. ,(надалі – 

Загальна декларація прав людини), «ніхто не  може  зазнавати  безпідставного  втручання  у  

його особисте    і   сімейне   життя,   безпідставного   посягання   на недоторканність його 

житла,  тайну його кореспонденції або на його честь  і  репутацію.  Кожна  людина має 

право на захист закону від такого втручання або таких посягань». 

Також дане право закріплене в цивільному законодавстві України, як особисте 

немайнове право, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (ст.297, 299 ЦК України). 

Таким чином, Позивач, відповідно до Конституції України, Загальної декларації 

прав людини та цивільного законодавства України,  має право на повагу його честі, 

гідності та недоторканості ділової репутації.  
 


