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31.05.2019 вих. № 02-41/3336/19 Представникам громади
на № б/н від 26.05.2019 с. Софіївська Борщагівка

На Ваш запит стосовно надання публічної інформації щодо відповіді 
Київського окружного адміністративного суду на запит від 31.01.2019 
повідомляємо таке.

31.01.2019 за вх. № 2639/19 на розгляд Київського окружного
адміністративного суду надійшов запит представників громади с. Софіївська 
Борщагівка про надання публічної інформації.

Київський окружний адміністративний суд розглянув зазначений запит та 
надіслав відповідь за вих. № 02-41/897/19 від 06.02.2019 на адресу, вказану у 
запиті, штрих-кодовий ідентифікатор поштового відправлення № 
0113321242870 (копія реєстру від 06.02.2019 додається).

Відповідно до інформації, яка вказана на веб-сторінці «Відстежити» на 
офіційному веб-сайті Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (далі -  
ЛАТ  «Укрпошта») в мережі Інтернет, дане рекомендоване поштове 
відправлення 07.02.2019 було «прийняте», однак 19.03.2019 здійснено 
«повернення за зворотною адресою» та передано Київському окружному 
адміністративному суду 29.05.2019 (роздруківка додається).

Згідно з довідкою ПАТ «Укрпошта» зазначене поштове відправлення 
повернуто за закінченням терміну зберігання (копія довідки додається).

Надсилаємо на Вашу адресу копію зазначеної відповіді Київського 
окружного адміністративного суду від 06.02.2019 вих. № 02-41/897/19 та 
одночасно повторно на Ваш запит від 31.01.2019 стосовно надання публічної 
інформації щодо судових засідань, призначених суддею Київського окружного 
адміністративного суду Лискою І.Г. на 15.01.2019 повідомляємо наступне.
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Згідно списку справ, призначених до розгляду суддею Київського 
окружного адміністративного суду Лиска І.Г. на 15.01.2019, судовому розгляду 
у цей день підлягали наступні адміністративні справи:

1) о 10:00 -  адміністративна справа №810/4663/18;
2) об 11:00 -  адміністративна справа №320/5605/18;
3) о 12:00 -  адміністративна справа №810/1043/18;
4) о 12:40 -  адміністративна справа №810/1126/18;
5) о 12:40 -  адміністративна справа №810/4899/18;
6) о 14:00-адміністративна справа№320/6311/18;
7) о 15:00 -  адміністративна справа №810/1273/17.
Відповідно до приписів частини 13 статті 10 Кодексу адміністративного 

судочинства України суд під час розгляду справи в судовому засіданні 
здійснює повне фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) 
звукозаписувального технічного засобу, крім випадків, визначених цим 
Кодексом.

15.01.2019 суддя Київського окружного адміністративного суду Лиска І.Г. 
у судовому засіданні із застосуванням звукозаписувального технічного засобу 
розглядав лише одну адміністративну справу №810/4899/18.

Так, згідно з протоколом судового засідання від 15.01.2019 (далі -  
Протокол) судове засідання в адміністративній справі №810/4899/18 відкрито о 
14:10. О 14:58 судом оголошено технічну перерву та о 15:11 продовжено 
розгляд даної справи.

Відповідно до даного протоколу з 15:12 до 16:03 суд перебував у нарадчій 
кімнаті для вирішення питання про зупинення провадження у даній справі. 
Закриття зазначеного судового засідання відбулося 15.01.2019 о 16:06.

Таким чином, 15.01.2019 станом на 15:00 суддя Київського окружного 
адміністративного суду розглядав адміністративну справу №810/4899/18.

Додаток: за текстом на 6 арк. __^ ^

Керівник апарату ^ Т . В .  Геліч
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