
 
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

 

Справа №   826/14013/16  

У Х В А Л А 

"03" березня 2017 р.                                                                                             м. Київ 

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Василенко Я.М., перевіривши матеріали 
апеляційної скарги підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок 
м.Києва "Авангард" на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2016 
р. у справі за клопотанням Кабінету Міністрів України про залишення позовної заяви без розгляду 
у справі за адміністративним позовом підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр 
профспілок м.Києва "Авангард" до Кабінету Міністрів України про скасування розпорядження, - 

В С Т А Н О В И В : 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від "14" грудня 2016 р. клопотання 
Кабінету Міністрів Украни про залишення позовної заяви без розгляду задоволено; позовну заяву 
залишено без розгляду.      

На зазначену ухвалу суду позивачем подано апеляційну скаргу.  

Оскільки апеляційна скарга подана у встановлений законом строк і відповідає вимогам ст. 187 
КАС України, вона підлягає прийняттю до розгляду судом апеляційної інстанції. 

Окрім того, з метою забезпечення апеляційного розгляду справи необхідно провести певні 
підготовчі дії.  

Керуючись ст.ст. 187, 189, 190 КАС України, 

У Х В А Л И В : 

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою підприємства "Дитячо-юнацький 
учбово-спортивний центр профспілок м.Києва "Авангард" на ухвалу Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2016 р. у справі за клопотанням Кабінету 
Міністрів України про залишення позовної заяви без розгляду у справі за адміністративним 
позовом підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м.Києва 
"Авангард" до Кабінету Міністрів України про скасування розпорядження. 

Встановити строк 5 днів з моменту отримання даної ухвали, протягом якого можуть бути подані 
заперечення на апеляційну скаргу. 

Провести підготовку справи до апеляційного розгляду у відповідності з вимогами ст. 190 КАС 
України. 

Ухвала оскарженню не підлягає.  

          Суддя                                                                                                      Василенко Я.М.  
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Справа № 826/14013/16                       

У Х В А Л А 

"03" березня 2017 р.                                                                                  м. Київ 

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Василенко Я.М., перевіривши матеріали 
апеляційної скарги підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок 
м.Києва "Авангард" на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2016 
р. у справі за клопотанням Кабінету Міністрів України про залишення позовної заяви без розгляду 
у справі за адміністративним позовом підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр 
профспілок м.Києва "Авангард" до Кабінету Міністрів України про скасування розпорядження, - 

В С Т А Н О В И В : 

З матеріалів справи вбачається, що необхідні підготовчі дії для розгляду справи в апеляційному 
порядку здійснені, а тому справа має бути призначена до апеляційного розгляду. 

Керуючись ч. 3 ст. 190 КАС України, суддя, -  

У Х В А Л И В : 

Підготовку розгляду справи апеляційним судом закінчити.  

Призначити справу за клопотанням Кабінету Міністрів України про залишення позовної заяви без 
розгляду у справі за адміністративним позовом підприємства "Дитячо-юнацький учбово-
спортивний центр профспілок м.Києва "Авангард" до Кабінету Міністрів України про скасування 
розпорядження до апеляційного розгляду на 28 березня 2017 р. о 15:00 годин з викликом осіб, які 
беруть участь у справі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                  Василенко Я.М.          

 

        

  


