Справа № 0508/8867/2012
Провадження № К/800/28946/14

До Вищого адміністративного суду України
Головуючий суддя: Донецьк О.Є.

вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Позивач:

Лапін Олександр Олександрович,
адреса:

тел. моб.:
адреса електронної пошти:

за позовом до:
Відповідач:

Донецька міська рада

адреса: вул. Артема, 98, м. Донецьк, 83050;
тел.: (062) 335-77-78; (062) 335-67-37;
адреса електронної пошти: §!ОГ50У@сіопоізр.(іп.иа

Третя особа на стороні Відповідача:
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК"

код ЄДРПОУ 36981287;
адреса: вул. Рози Люксембург, б. 12 "А", м. Донецьк, 83001;
тел.: (062) 334-99-24;
адреса електронної пошти: іпй?@есоепег^у.5е

ЗАЯВА
про видачу копії ухвали суду
Як мені випадково стало відомо з офіційного сайту Єдиного державного реєстру
судових рішень 12 серпня 2014 року Вищий адміністративний суд України постановив ухвалу
по справі №0508/8867/2012 (касаційне провадження № К/800/289646/14) за моєю касаційною
скаргою на постанову Ворошиловського районного суду міста Донецька від 02 квітня 2013
року (у повному обсязі складена 08 квітня 2013 року) та ухвалу Донецького апеляційного
адміністративного суду від 13 травня 2014 року (у повному обсязі складена 16 травня 2014
року), за моїм адміністративним позовом до Донецької міської ради, третя особа на стороні
Відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" про
визнання недійсним рішення Донецької міської ради № 10/25 від 23 листопада 2011 року про
продаж ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК» земельної ділянки несільськогосподарського
призначення загальною площею 93 299 кв. м для будівництва та подальшої експлуатації
підприємства з виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі міста Донецька, якою
мою касаційну скаргу залишено без задоволення, постанову суду першої інстанції та ухвалу
суду апеляційної інстанції залишено без змін.
Незважаючи на той факт, що я просив дати мені можливість взяти участь у
касаційному розгляді моєї справи, та завчасно повідомити мене про дату, час та місце її
розгляду, про що зазначав у своїй касаційній скарзі. Вищий адміністративний суд у порушення
приписів п. 1 Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 1 ч. 1 ст. 49
КАС України, свавільно не повідомив мене про дату, час та місце розгляду справи, порушивши
моє процесуальне право брати участь у розгляді своєї справи.
Також, я так і не був повідомлений Вищим адміністративним судом України про
наслідки розгляду моєї касаційної скарги, копію ухвали суду не отримував, всупереч приписів
п.п. 1, 9 ч. 1 ст. 49 КАС України.
Зараз я маю намір подати заяву до Європейського суду з прав людини про порушення
Україною, в особі її органів влади, у тому числі й Вищого адміністративного суду України,
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Для цього мені необхідно отримати копію ухвали Вищого адміністративного суду ' '
України.
Оскільки, зараз я тимчасово мещкаю у мЧ^т' т^'-'^т^і, то прощу копію Vxвали СУДУ
напр?"'ити на мою пощтову адресу, а саме: _
_ ,
-а
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 49 КАС України, прошу Вищий адміністративний суд України:
1. Повідомити мені письмово, з яких причин мене було свавільно позбавлено
процесуального права взяти участь у касаційному розгляді своєї справи, не було повідомлено
ані про дату, час та місце розгляду справи, ані про наслідки і"ї розгляду, не було направлено
копію ухвали суду.
2. Направити мені копію ухвали Вищого адміністративного суду України по справі
№0508/8867/2012 (касаційне провадження № К/800/289646/14) за моєю касаційною скаргою на
постанову Ворошиловського районного суду міста Донецька від 02 квітня 2013 року (у
повному обсязі складена 08 квітня 2013 року) та ухвалу Донецького апеляційного
адміністративного суду від 13 травня 2014 року (у повному обсязі складена 16 травня 2014
року), за моїм адміністративним позовом до Донецької міської ради, третя особа на стороні
Відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" про
визнання недійсним рішення Донецької міської ради № 10/25 від 23 листопада 2011 року про
продаж ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК» земельної ділянки несільськогосподарського
призначення загальною площею 93 299 кв. м для будівництва та подальшої експлуатації
підприємства з виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі міста Донецька, якою
мою касаційну скаргу залишено без задоволення, постанову суду першої інстанції та -^вялу
суду апеляційної ІР
залт^шено без змін на мою поштову адресу:
'^'-""ттіУ

Позивач
19 вересня 2014 року

О.О. Лапін

