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Виклик (повідомлення) відповідача в судове 
засідання
Гаражно-будівельний кооператив "Зірка" 
вул. Липовецька, 1, м. Вінниця, 21100,
(код ЄДРПОУ 20097705)

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться 
адміністративна справа №120/2424/19-а за позовом Департаменту архітектурно- 
будівельного контролю Вінницької міської ради до Гаражно-будівельний кооператив 
"Зірка" про зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 30.07.2019 призначено справу до судового розгляду в порядку 
загального позовного провадження на 21 серпня 2019 р. о 14:00 год. в залі судового 
засідання № 8 Вінницького окружного адміністративного суду, що знаходиться за 
адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14.

В судове засідання 21.08.2019 відповідач не забезпечив явку належного 
представника, про причини неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце судового 
засідання повідомлявся завчасно та належним чином, шляхом надсилання ухвали суду на 
адресу, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців, громадських формувань. Проте, на адресу суду повернувся конверт з 
судовою кореспонденцією, що направлялась на адресу відповідача, з відміткою поштової 
установи причини повернення: інші причини, що не дали змоги виконати обов'язки щодо 
пересилання поштового відправлення "закрито, 03.08.2019 повідомлення залишено".

В зв'язку з чим, розгляд справи було відкладено на 26.09.2019, про що секретарем 
судового засідання складено відповідну довідку та повторно на адреси сторін, вказані у 
позовній заяві, надіслано повістки.

В судове засідання 26.09.2019 відповідач повторно не забезпечив явку належного 
представника, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового 
засідання повідомлялись завчасно та належним чином. На адресу суду повернувся конверт 
з судовою кореспонденцією, що направлялась на адресу відповідача, з відміткою поштової 
установи причини повернення: інші причини, що не дали змоги виконати обов'язки щодо 
пересилання поштового відправлення "закрито, 29.08.2019 повідомлення залишено".

Відповідно до положень ст. 130 КАС України, відповідач, третя особа, свідок, 
зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого 
невідоме, викликається в суд через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади 
України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного 
судового засідання.

З огляду на викладене, з метою належного повідомлення відповідача про дату, час та 
місце розгляду справи, вважаю за необхідне здійснити його виклик у судове засідання 
через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України шляхом розміщення 
повідомлення наступного змісту:
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"В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться справа 
№120/2424/19-а за адміністративним позовом Департаменту архітектурно-будівельного 
контролю Вінницької міської ради до Гаражно-будівельний кооператив "Зірка" про 
зобов'язання вчинити дії. Розгляд вказаної вище справи призначено на 16 жовтня 2019 
року на 13:00 год. в залі судового засідання № 8 в приміщенні Вінницького окружного 
адміністративного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14. У разі неможливості 
взяти участь в судовому засіданні сторони зобов'язані завчасно повідомити про наявність 
поважних причин неможливості прибуття до суду."

Суддя Н.В. Жданкіна
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