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Окружний адміністративний 
суд міста Києва 
01601, Київ, вул. Командарма 
Каменєва, 8, корп. 1 
 
ПОЗИВАЧ-1: Міжнародна 
благодійна організація 
«Екологія-Право-Людина»,  
адреса для листування: 
а/с 316, 79000, м. Львів 
тел./факс (032) 225-76-82, 
Е-mail: office@epl.org.ua 
 
справа номер 826/13710/13-а 

 
 
 

Заява 
 
 
 

10 липня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд 
виніс ухвалу по справі за позовом МБО “Екологія-Право-Людина” до Кабінету 
Міністрів України та Державної служби геології та надр України (справа номер 
826/13710/13-а). 10 липня 2014 року суд проголосив вступну та резолютивну 
частини рішення.  

За інформацією наданою працівниками канцелярії апеляційного 
суду, всупереч вимогам ч. 3 ст. 160 КАС України, станом на 16 липня 2014 року 
повний текст судового рішення виготовлений не був. Не був він виготовлений і 
станом на 21 липня 2014 року.  

21 липня 2014 року представник МБО “Екологія-Право-Людина” за 
довіреністю надіслала на адресу апеляційного суду 1) клопотання про видачу 
рішення (Дод. 1), 2) заяву про вжиття заходів щодо найшвидшого виготовлення 
рішення і зазначення у ньому реальної дати виготовлення повного тексту (Дод. 2).  

Разом з тим, листами від  5 та 13 серпня 2014 (Дод. 3 та 4) керівник 
апарату апеляційного суду повідомив МБО “Екологія-Право-Людина” про те, що 
попри зареєстровані заяви справа (за номером 826/13710/13-а) 29 липня 2014 
року була передана до Окружного адміністративного суду м. Києва, куди і слід 
звертатися стороні за отриманням копії рішення.  

Таким чином, позивач по справі – МБО “Екологія-Право-Людина” – 
попри усі намагання НЕ ОТРИМАВ повного тексту рішення суду апеляційної 
інстанції у своїй справі. 

Керуючись ч. 5 ст. 167 КАС України, а також враховуючи 
місцезнаходження МБО “Екологія-Право-Людина” у м. Львові, а також факт 
отримання копії рішення вперше, прошу надіслати копію повного тексту 
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду за позовом МБО 
“Екологія-Право-Людина” до Кабінету Міністрів України та Державної служби 
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геології та надр України від 10 липня 2014 року по справі за номером 
826/13710/13-а на поштову адресу МБО “Екологія-Право-Людина” - а/с 316, 
79000, м. Львів. 

 

20 серпня 2013 року 

Представник за довіреністю 

МБО “Екологія-Право-Людина” 

      Алексєєва Є.А. 

 

Додатки: 

1. Клопотання представника МБО “Екологія-Право-Людина” від 21 липня 
2014 р. 

2. Заява представника МБО “Екологія-Право-Людина” від 21 липня 2014 р. 

3. Лист Керівника апарату Київського аплеційного адміністративного суду від 
05.08.14 р. 

4. Лист Керівника апарату Київського аплеційного адміністративного суду від 
13.08.14 р. 


