
УХВАЛА

28 листопада 2022 року

м. Київ

справа №826/9751/14

адміністративне провадження № А/990/19/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Губської О.А.,    

суддів: Білак М.В., Загороднюка А.Г., Калашнікової О.В., Соколова В.М.,

перевіривши матеріали апеляційної скарги Комуністичної партії України на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду
від 05 липня 2022 року у справі №826/9751/14 за позовом Міністерства юстиції України та Державної реєстраційної служби України
до Комуністичної партії України, треті особи: Служба безпеки України, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Радикальна партія
Олега Ляшка, Громадська організація «Воля-Громада-Козацтво», Українська республіканська партія, Борківський Віктор Вікторович,
за участю Офісу Генерального прокурора про заборону політичної партії,

в с т а н о в и в:

Ухвалою Верховного Суду від 20 жовтня 2022 року апеляційну скаргу Комуністичної партії України на рішення Восьмого
апеляційного адміністративного суду від 05 липня 2022 року залишено без руху та надано десятиденний строк з дня отримання копії
цієї ухвали для усунення недоліків, указаних у мотивувальній частині ухвали, а саме надання: клопотання про поновлення строку на
апеляційне оскарження, із зазначенням інших причин поважності пропуску строку на апеляційне оскарження разом з доказами їхньої
поважності; доказів (актуальних на час подання апеляційної скарги), що підтверджують повноваження Симоненка П.М. на подання та
підписання апеляційної скарги від імені Комуністичної партії України; апеляційної скарги в редакції, яка б містила зазначення, у чому
конкретно, на думку скаржника, полягають порушення норм права судом першої інстанції та яким чином вони вплинули на
законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення суду, а також чому ці порушення можуть бути підставою для скасування судом
апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції.

Відповідно до поштового повідомлення про вручення поштового відправлення, представник Комуністичної партії України за
довіреністю, ухвалу Верховного Суду від 20 жовтня 2022 року про залишення апеляційної скарги без руху отримав 03 листопада 2022
року.

Проте скаржник у встановлений ухвалою десятиденний строк (з урахуванням часу на обіг поштової кореспонденції) жодних
документів не надав та вказані недоліки апеляційної скарги не усунув.

Зазначена обставина перешкоджає прийняттю скарги до провадження та відкриттю апеляційного провадження.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 299 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) суд
апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не
подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне
оскарження визнані судом неповажними.

Оскільки скаржник, зокрема, не надав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, у відкритті апеляційного
провадження за апеляційною скаргою Комуністичної партії України на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 05
липня 2022 року у справі №826/9751/14 слід відмовити.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 243, 299 КАС України

у х в а л и в:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Комуністичної партії України на рішення Восьмого
апеляційного адміністративного суду від 05 липня 2022 року у справі №826/9751/14.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач                                                                                                         О.А. Губська



Судді                                                                                                                                    М.В. Білак

                                                                                                                                      А.Г. Загороднюк

                                                                                                                                   О.В. Калашнікова

                                                                                                                                   В.М. Соколов


