
Форма електронного інформаційного запиту

Тема: Форма електронного інформаційного запиту 
Від: Court web-portal <webmaster@court.gov.ua> 
Дата: 18.05.2017 11:59 
Кому: inbox@kmm.if.court.gov.ua

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Фізична особа
П.І.Б.
Організація, об'єднання

П.І.Б. представника запитувача, посада

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, 
до якого Ви б хотіли отримати доступ

Я б хотів отримати доступ до інформації 
про... (загальний опис інформації)

Прошу надати відповідь
Зворотня адреса (номер факсу, 
електронна пошта)
Контактний E-mail 
Дата запиту

Сільваші Володимир Миколайович 
Адвокат
Сільваші Володимир Миколайович, 
адвокат
Постанова Коломийського 
міськрайонного суду N2346/810/17 
відносно правопорушника Особа, яка 
притягається до адмін. 
відповідальності: Томин Роман 
Романович, керування т/з в стані 
сп"яніння. 
або:
Прошу повідомити про результати 
розгляду справи №346/810/17 та 
винесення Постанови суду у справі 
відносно правопорушника Особа, яка 
притягається до адмін. 
відповідальності: Томин Роман 
Романович, керування т/з в стані 
сп"яніння. Справа зареєстрована у 
суді 17.02.2017р. і повинна була бути 
розглянута в 3-міс. строк!
Електронною поштою

vsilvashi@gmail.com
18.05.2017

Ця форма була надислана с IP-адреси користувача: 127.0.0.1

The message was checked by Zillya! Antivirus for Business Client 1.1.4959.0, bases 
2.0.0.3281 - No viruses detected
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КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

78200, м. Коломия, вул. Грушевського,29, т/ф. (03433) 4-71-98, e-mail: inbox@kmm.if.court.gov.ua

23.05.2017 р. № 04-01/ЕП-764/17 Вх. Сільваші Володимиру Миколайовичу
vsilvashi@gmail. com

На Ваш запит від 18 травня 2017 року про результати розгляду справи № 346/8110/17 про 
адміністративне правопорушення відносно Томин Романа Романовича за ст.130 ч.І КУпАП, 
повідомляю наступне.

Згідно із статтею 1 Закону України « Про доступ до публічної інформації» ( далі -Закон) 
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 
цим Законом.

У відповідності до ст. 10 вказаного вище Закону, розпорядники інформації, які володіють 
інформацією про особу, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких 
вона стосується, крім випадків передбачених законом.

Згідно статті 6 Закону України «Про адвокатуру», при здійсненні професійної діяльності 
адвокат має право : представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх 
дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить 
вирішення відповідних питань.

В матеріалах зазначеної вище справи відсутні документи на представництво Вами вказаної 
особи в суді.

На підставі зазначеного, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 22 Закону України « Про 
доступ до публічної інформації повідомляю про відмову у задоволені запиту.

У відповідності до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» дану 
відмову ви можете оскаржити.

В.о. голови суду В. І. П’ятковський

Вик. Прислупський М.М. 
(0343347197)
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