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Представникам громади 
с. Софіївська Борщагівка

На Ваш запит стосовно надання публічної інформації в адміністративній 
справі №810/1273/17 повідомляємо таке.

Згідно за даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого 
суду» (далі -  КП «ДСС») адміністративна справа №810/1273/17 за позовом 
Кукси Костянтина Михайловича до Департаменту державної архітектурно- 
будівельної інспекції у Київській області, треті особи -  Державна архітектурно- 
будівельна інспекція України, Єфремов Ю.М., ГО «Кияни об’єднуємось», 
Доценко О.Ф., Дітківська Л.В., Лосінська Л.Ф., Шост П.В., Бардаков О.І., 
Чепурний С.В., Федосеева H.A., Франків-Федоренко Т.А., Єфимова О.В., про 
визнання протиправним та скасування рішення, наказу, приписів та 
зобов’язання вчинити певні дії розглянута 27.05.2019 з ухваленням рішення про 
задоволення позову.

Інформація, яка міститься у КП «ДСС» відображається також на 
офіційному вебсайті Київського окружного адміністративного суду 
(роздруківка додається).

Стосовно інформації, яка містилась на вебсайті суду станом на 18.05.2019 
та 24.05.2019 повідомляємо наступне.

Інформація щодо стадій розгляду справи доступна на офіційному вебсайті 
Київського окружного адміністративного суду у розділі «Стан розгляду справ».

У вказаному розділі відображається та інформація, яка внесена до 
відповідних полів КП «ДСС» користувачами даної програми або шляхом 
налаштованих прив’язок з відповідними документами, створеними у КП 
«ДСС».

Згідно з даними КП «ДСС» користувачем Лиска І.Г. у матеріалах 
адміністративної справи №810/1273/17 17.05.2019 було створено документ
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«Рішення у порядку письмового провадження». Зазначений документ набув 
статусу судового рішення 27.05.2019. Тобто, датою розгляду зазначеної справи 
є 27.05.2019.

У зв’язку з тим, що шляхом помилкової прив’язки відповідних полів КП 
«ДСС» із датою створеного документа, який не мав статусу судового рішення, 
була відображена у КП «ДСС» та на офіційному вебсайті суду неправильна 
дата (17.05.2019) та, відповідно, - стадія розгляду справи, що і слугувало 
підставою для внесення відповідних змін, користувач Лиска І.Г. 23.05.2019 о 
12:43 створив у КП «ДСС» тип документа «Статкартка -  внесення інформації», 
відповідно до якої, вказану помилкову інформацію щодо результату розгляду 
справи було усунуто.

Звертаємо Вашу увагу, що ситуація, що склалася жодним чином не 
вплинула на правильність внесення тексту остаточного судового рішення від
27.05.2019 у даній справі до КП «ДСС» та своєчасність надсилання 
електронного примірника цього рішення до единого державного реєстру 
судових рішень.

Керівник апарату Т.В. Геліч
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