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

20.06.2019 вих. № 02-41/3677/19
на б/н від 13.06.2019

На Ваш запит про отримання публічної інформації стосовно надання 
рішення в адміністративній справі №320/224/19 за Вашим,

позовом до Головного управління Держгеокадастру у Київській 
області про визнання протиправним та скасування рішення повідомляємо таке.

Згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого 
суду (далі -  КП «ДСС») 14.01.2019 на розгляд Київського окружного 
адміністративного суду надійшла Ваша позовна заява та невідкладно була 
зареєстрована у КП «ДСС» з присвоєнням унікального номера судової справи 
№320/224/19. За результатами автоматизованого розподілу справи між суддями 
визначено головуючого суддю Василенко Г.Ю.

Відповідно до ухвали Київського окружного адміністративного суду від
17.01.2019 №320/224/19 зазначену позовну заяву залишено без руху.

Згідно з ухвалою від 05.02.2019 №320/224/19 відкрито спрош;ене позовне 
провадження та призначено судове засідання для розгляду даної справи на
19.03.2019 о 15:00.

19.03.2019 Київський окружний адміністративний суд на підставі частини 
9 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України вирішив 
подальший розгляд справи здійснювати у порядку письмового провадження.

Згідно з ухвалою від 18.06.2019 №320/224/19 Київським окружним 
адміністративним судом ухвалено вийти із письмового провадження та 
призначеного судове засідання на 27.06.2019 о 12:00.

Згідно з супровідним листом від 18.06.2019 №320/224/19 копію зазначеної 
ухвали надіслано на Вашу адресу.

Одночасно повідомляємо, шо з інформацією про стан розгляду справи 
можна ознайомитись за посиланням: https://court.gov.ua/fair/sudl070/.

З текстами судових рішень у даній справі можна ознайомитись у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень за наступним посиланням: 
http://revestr.court.gov.ua/.

Додатково повідомляємо, що згідно із Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» публічною інформацією є відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
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знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації.

Вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» розпорядниками інформації визнаються: суб'єкти 
владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 
суб'єкти, ш;о здійснюють владні управлінські функції відповідно до 
законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Згідно з рішенням Ради суддів України щодо застування Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», отримання інформації із відправлення 
правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, 
Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових 
рішень» і не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до 
публічної інформації». Розгляд суддями цивільних, господарських,
кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні 
правопорушення не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок 
чого суди не є розпорядниками інформації при здійсненні судочинства в 
розумінні частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що в подальшому отримувати 
інформацію стосовно розгляду адміністративних справ сторона у справі вправі 
у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Керівник апарату Т.В. Геліч

С амойленко І., тел.207-80-59


