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гla I]ашt запит про IIадання IrублiчноТ iilформаrtii в а:lПliНiСr'Ра'ГИВНiЙ cltPaBi

Лlrз20/1 з1"7з12() за Ваrпий, IlpattoBa Ссрiiя Вiкторовича. lIозовом до ЗапорiзькоТ об;lасноi

прокуратури про :зобов'язаttFIrI вчинити певнi дii повiдомJIясмо таке.

згiдно з даними комп'ютернот програми к,щiловодство спецiалiзованого суду)

ItиТвськиМ окруrtниМ адмiItiстративrlиМ судоМ 04.0|.2021 постаttовлеFIо ухваJIу про перелачу

сlIрави за пiltс)rлlriстtо /to Заrrорiзького окрух(ного адмitliстра,гивIIоI,о сулу.

I}i.rtrlorзijtIlo llo ресстру Bi;lItpaB-rtcItoT l<clpccltoltдeTltIiT (коIliя /lоltас:,t,ься), 29,0з,202l

]азначеII}, адмitliстра.гивI1у справу IIаIIравлеI]о до Запорiзького oKpy)KHoI,o a:tMirricTpal,иl]IIoI,()

с \,.-lv.

Дlо;tатковО роз'ясtlюемо, lllo згiдно iз Законом УкраТlrи <I1po доступ до пуб:riчllоi

iпфоршrаrtiТ> rrубiliчноЮ iнформачiеЮ с вiлображеIIа та задокументована будь-якиплtr

,uaобur" та IIа буль-якиХ tlосiяХ iнформаui", ,,rО була оr,римаtrа або с,гвореtIа в lIpi,llteci

виконанItя суб'с:к,гамлt вJIа/{них IIовноважснЬ своТх обов'язкiв. ttсрслбачеIlих ttИIlIlИil,I

закоIIодавством, або яка зI{ахо/lиться у володiritli суб'скт,itз в;iадFIих Ilo]]tIoBaжel]b, ittlItих

розIIоря/lIIикiв публiчноТ iнформацii.
[JимогамИ пунк.гУ 1 частинИ першоi cTaTTi 13 ЗаконУ УкраТнИ кПро доступ до пубiriчноТ

iнформаrliТ> розrlорЯд"rпu*" iнформашiТ визнаютЬся: суб'скти владниХ повнова}кеIIь - орга}iи

;tержавноТ вJIади. itlttli лсрrкuutii ор.uпи. органи мiсцевого самоврялуваI{IIя, орI,аI{и вJlади

дв,гономноI Рсспублir.и Кр"м, iншi суб'епr", ,un здiйснlоють B,tallHi управ.:titlськi фуllкlriТ

вiltповiдltо до законодавства,га рiшlеltня яких с обов'язковими для виконаFIIlя,

згiлно з рitпенням ради суддiв Украirrи цодо застосуваIlня ЗакОttУ УКРаТНИ КПРО ЛОСl'УIl

до пуб:riчнот ilrформацiт>, отримання iнформачii iз вiдправJlеIIitя правосуддя здiйснtосться

виключIlо Bi/trroBiдrlo до IlроllесуаJIы]их .aKorrio, законiв укратrrи <Iipo судоустрiй i статус

cy;1.1tiB>. <l1po jiос,гуIl llo су/lоI]Их pirtleilb> i rIе С преr{метом регуJIIоваIlня Закоttом УкраIrrи

Kl lpo /lосгуII lto публiчтiоТ iнформаuii>. Розl,ляll суlvlяN{и rrив|1_______________11ltих, I,осподарськI,Iх,

кримiltа_ltьllих. al{MiHi"rpur"urrrx спраВ та спраВ ttpo адмittiстра,.ивIli IlравоIlорупIе}tIIя ilc

вiдноситьСя /lo BJIa/lr"* уrrрuuлiнськиХ фупкrliй. вttаслiлоК r{ol,o су,Ilи I{e € розIIоря-llL{икаlми

iнформаuiТ rlри з.пiйСttеннi судоLIинсТоо u'pory*iHtli частиttи перtшоТ сr,а,гтi 1З Закону YKpaTrrll

KIIpo ;1ocтyrI до пубrriчrrоТ irrформашiТ>,

У зв'я:]ку з в1,1клаllеttип,t. роз'ясI{Iоемо, tllo

с,гоOовtIо розI,JIялу алмitliстративIiих сIIрав стороIIа

Колсttсt,lм а.лм i rr iсr,рати вI{ого судочиI 1с,гва У краirl и,

/lодагок: ,Ja тсксl,tlм на l арК. 

,a- 7
ксрiвIlиlс апаратч L. W----

в Ilo.цa;lbtllo]\,Iy (),грt,lмуRати iнформаrtttо

у справi BtIpaBi у поря/{ку. встаIiовлсtIоN,lу

lli,бircr, Л,(). 207 80-()()

,f.l]. I'е"lliч


