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Суб’єкт права на конституційну скаргу – товариство з обмеженою 

відповідальністю „Торговий дім „Еко-вугілля України“ (далі – Товариство) –

звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими,  

що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: 

- частини першої статті 79 Закону України „Про банки і банківську 

діяльність“ від 7 грудня 2000 року № 2121–ІІІ (далі – Закон № 2121),  

- підпункту 1 пункту 1 розділу VII „Перехідні положення“ Кодексу 

адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747–IV  

(далі – КАС України) в редакції Закону України „Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів“ від 3 жовтня 2017 року № 2147–VІІІ (далі – Закон № 2147), 

- частин першої, другої статті 241, частини першої статті 242, пункту 2 

частини другої статті 243 КАС України в редакції до набрання чинності  

Законом № 2147, а саме в редакції Закону України „Про забезпечення права на  

справедливий суд“ від 12 лютого 2015 року № 192–VШ (далі – Закон № 192), 

якими „передбачено повноваження Касаційного адміністративного суду 

переглядати постанови Вищого адміністративного суду України, прийняті в 

касаційному порядку, та скасовувати їх з підстав неоднакового застосування 

судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права“. 

Автор клопотання вважає, що оспорювані положення Закону № 2121 та 

КАС України (в редакціях до та після набрання чинності Законом № 2147) 

суперечать положенням частини першої статті 21, частин першої, другої  

статті 24, частин першої, четвертої статті 41, частин першої, другої статті 55, 

частини першої статті 64 Конституції України. 

На думку Товариства, внаслідок застосування оспорюваних положень в 

остаточному судовому рішенні зазнали порушень гарантовані вищевказаними 

нормами Конституції України право на рівність у правах та перед законом; 

право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю та не бути 

протиправно позбавленим цього права; право на судовий захист, зокрема на 

оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади; 

право не бути обмеженим у конституційних правах, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 
 


