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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел.: /044/ 207-80-90, e-mail: inbox@adm.ko.court.gov.ua

14.07.2017 № 02-41/2531/17
На №198 від 03.07.2017

Громадська організація 
«громадський люстрацій ний 
комітет
а/с В-76, м.Київ, 01001 
answers@lku.org.ua

На запит щодо отримання доступу до публічної інформації, необхідної 
для провадження діяльності ГО «Громадський люстраційний комітет», 
пов’язаної із застосуванням ч. 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади», 
Київський окружний адміністративний суд повідомляємо наступне.

Станом на 21.11.2013 та станом на 22.02.2014 у Київському окружному 
адміністративному суді (далі -  КОАС) працював 21 суддя.

Рішення, якими було встановлено факти, зазначені у ч. ч. З, 5- 7 ст. З 
Закону України «Про очищення влади» та якими було застосовано заборони, 
встановлені у зазначених частинах вказаного закону, суддями КОАС не 
приймались.

Заборони, встановлені ч. ч. З, 5- 7 ст. З Закону України «Про очищення 
влади», до суддів КОАС не застосовувались.

Судді, які мають статус учасника бойових дій під час проведення АТО, 
у КОАС відсутні.

Також повідомляємо, що згідно з даними комп’ютерної програми 
«Діловодство спеціалізованого суду» до КОАС надійшла 21 позовна заява 
щодо звільнення з підстав, зазначених в Закону України «Про очищення 
влади».

Позовні заяви та справи щодо оскарження рішення про звільнення з 
підстав, зазначених у Законі України «Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні, до КОАС не надходили.

Всього розглянуто 16 матеріалів позовних заяв та справ щодо 
звільнення з підстав, зазначених в Законі України «Про очищення влади». За 
результатами розгляду спорів зазначеної категорії постановлено наступні 
рішення:
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у 11 справах позовні заяви повернуто на підставі вимог 
відповідних пунктів ч. З ст. 108 КАС України (справи №№ 810/7013/14, 
810/181/15, 810/558/15, 810/591/15, 810/592/15, 810/4738/15, 810/5602/15, 
810/3517/16, 810/277/17, 810/278/17, 810/966/17);

у 1 справі позов залишено без розгляду на підставі ст. 100 КАС 
України (справа № 810/3518/15);

1 справу передано за підсудністю на розгляд до іншого суду 
(справа № 810/590/15);

1 справу залишено без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 155 КАС 
України (справа № 810/503/15);

у 2 справах позовні вимоги задоволено (справи №№ 810/588/15, 
810/593/15). '

Законної сили набрало одне рішення у справах зазначеної категорії, 
розглянутих по суті (справа № 810/588/15).

Станом на 13.07.2017 КОАС залишається не розглянутими 5 справ 
щодо звільнення з підстав, зазначених в Закону України «Про очищення 
влади», які на цей час зупинені до вирішення Конституційним судом України 
справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. З, 6 ст. 1, 
ч. 1-4, 8 ст. З, п. 2 ч. 5 ст. 5, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про очищення влади» на підставі п. З ч. 1 ст.156 Кодексу 
адміністративного судочинства України.

В.о. керівника апарату

Хмеленко B.M. 
тел. 207-80-59


