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Апеляційні суди~Г.

Місцеві суди

Про розгляд запиту
від 09.01.2018

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" (далі — Закон) надсилаємо як належним розпорядникам інформації запит 

для надання відповіді в межах повноважень.
Про результати розгляду запиту просимо поінформувати запитувача у визначений 

чинним законодавством строк.
Запитувача інформуємо, що згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація — це 

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 знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
Законом.

У ДСА України не відображена та не задокументована будь-якими засобами чи на 
будь-яких носіях запитувана інформація, а також остання не створена в процесі 
виконання ДСА України повноважень, визначених статтею 152 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів".

Також зазначаємо, що Ваш запит надійшов до ДСА України 09.01.2018 о 15:46 та 
зареєстровано за вх. № інф/Н20-18.

Додаток: на 3 арк. в електронному вигляді на перші -  другі адреси.

Заступник Г олови

Депутат (044) 277 76 12

JI. Гізатуліна

/

Сі і

mailto:inbox@court.gov.ua
http://www.dsa.court.gov.ua


Державна судова адміністрація України
01000, м. Київ, вул. Липська, 18/5 
Електронна адреса: vidkrytist@court.gov.ua

Nohin Volodymyr 
St. Vladimir the Great, 14 a, Perehins'ke 

Rozhnyativ district, 
Ivano-Frankivsk region, 77662 

INN: 3023709136 
e-mail:3023709136@mail.gov.ua

№ 68.71 від 09.01.2018

ЗАПИТ
про надання публічної інформації

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, які надають право звертатись із 
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу 
надати наступну інформацію:

- контактні дані судів України в форматі: найменування суду, адреса суду, 
веб-сайт суду, e-mail суду, телефони суду, (по можливості зазначену 
інформацію прошу надати у форматі .xls або .doc).

Відповідь прошу надати в електронному вигляді на адресу

З повагою,

особистий ЕЦП

Цей запит підписано особистим електронним цифровим підписом, що видано АЦСК органів юстиції України. У відповідності до 
Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-1V та Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року /№ 851-IV електронний цифровий підпис може 
використовуватися юридичними і фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу 
юридичної сили.

Справжність ЕЦП підписувала цього запиту можна перевірити онлайн за адресою АЦСК органів юстиції' України 
Мр5://саМогтШ.иа/уегіґу додавши підписаний взірець запиту (розширення р7з) та текстовий запит у  відповідні поля.
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