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Повідомлення Вервеки Оксани Леонідівни 
про розгляд справи

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду перебуває 
адміністративна справа за позовом Департаменту архітектурно-будівельного контролю 
Вінницької міської ради до Вервеки Оксани Леонідівни про зобов'язання вчинити дії.

У відповідності положень частини 3 статті 171 КАС України, 05.08.2020 року на адресу 
Адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС України у Вінницькій області було надіслано запит 
щодо отримання інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи Вервеки 
Оксани Леонідівни.

14.08.2020 року на адресу суду надійшла відповідь на запит Адресно-довідкового 
підрозділ) ГУ ДМС України у Вінницькій області, відповідно якої Вервека Оксана 
Леонідівна «не значиться» за місцем проживання вул Садовського, 70, м. Вінниця та у 
Вінницькій області.

Ухвалою суду від 20.08.2020 року відкрито провадження у справі та вирішено розгляд 
справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення 
учасників справи (у письмовому провадженні) за наявними у справі матеріалами за 
правилами визначеними статті 262 КАС України.

Відповідно частини 7 статті 171 КАС України якщо отримана судом інформація не дає 
можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання 
(перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. 
Виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється у порядку, визначеному статтею 
130 цього Кодексу.

Відповідно до положень статті 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 повідомлення Вервеки Оксани Леонідівни про розгляд 
справи № 120/3738/20-а, де вона є відповідачем, вважаю за необхідне розмістити оголошення 
на офіційному веб-порталі судової влади України наступного змісту:

"В провадженні, Вінницького окружного адміністративного суду перебуває 
адміністративна справа за позовом Департаменту архітектурно-будівельного контролю 
Вінницької міської ради до Вервеки Оксани Леонідівни про зобов'язання вчинити дії.

Розгляд справи здійснюватиметься суддею Мультян Мариною Бондівною одноособово 
за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у
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письмовому провадженні) за наявними у справі матеріалами за правилами визначеними 
статті 262 КАС України.

Роз'яснити відповідачу право на звернення до суду із клопотанням про розгляд справи у 
судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін відповідно до вимог статті 262 КАС 
України.

Встановити відповідачу 15-денний строк з дня отримання даної ухвали для подачі до 
суду відзиву на позовну заяву, який має відповідати вимогам статті 162 КАС України, копія 
якого одночасно з поданням до суду має бути направлена іншим учасникам справи.».

Суддя М.Б. Мультян
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