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Голові Київського окружного 
адміністративного суду

01 і 33, Київ, бульвар, Лесі Українки, 26 
E-mail; inbox@adm.ko.courl.gov.ua

Журналіста, члена професійного 
об ’єднання журналістів

І^Незалежна медіа профспілка 
'"Уїфаїни» J

Ііоііітова адреса: 

Електронна пошта: 

Контакти {їй телефон:

Інформаційний запит
(про надання доступу до матеріалів 'закінчених судових справ)

Мною як журналістом розпочато та проводиться журналістське 
розслідування питань пов’язаних з доброчесністю осіб, які намагаються увійти 
до комісій з контролю діяльності правоохоронних органів або антикорупційних 
громадських об’єднань, що на теперішній час має суспільний резонанс та 
важливість, у тому числі з проведення роботи по відбору кандидатів до роботи в 
центральні оргагш виконавчої влади. Вказане розслідування спрямоване п<; 
заіюбігання іютрапляння до важливих конфолюючих інституцій осіб з 
негативною діловою репутацією у юму числі, які раніше були звільнені за 
негативними мотивами. Зважаючи на те, що при здійсненні професійної 
діяльності журналіста існує професійний обов’язок та необхідність у 
ознайомленні із док>-ментами, які перебувають у розпорядженні Київського 
окружного адміністративного суду та з метою підготовці та висвітлення проблем, 
які мають велике суспільне значення в контексті зазначених вище питань, а також
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в!;|повщно до статей 32, 33, 36 Закону України «Про інформацію», статті 34 
Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», статей 10, 14, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформаиГї» прошу:

1. Надати можливість ознайомлення з матеріштами закінченої судової 
справи № 3319/10/1070 за адміністративним позовом

юзивач) до відповідача Головного Управлінюз Служби Безпеки 
України в м. Києві та Київській області (дата надходження позовної заяви 
17.02.2010, склад суду - суддя Лапій С.М.), 17.02.2010 судом було прийнято 
ухвалу про призначення складу суду.

2. Надати відповіді на наступні питання:
- Чи існують в матеріалах справи докази звільнення

І зі Службі безпеки Ук'раїни за негативни.ми мотивами на підставі 
наказів Голови СБ України № І501-ос від 16 жовтня 200<і> року та наказу 
начальника ГУ  СБ України у м. Києві та Київській області № 366-ос від 04 
листопада 2009 року в частині його звільнення з військової слу;жби.

- чи в наявності в матеріалах справи пояснення причин звільнення ^
. зі Службі безпеки України з боку вігіповідача та 

підписання наказу Голови СБ України № 1501-ос від 16 жовтня 2009 року та 
наказу начальника ГУ СБ Україгаг у м. Києві та Київській області № 366-ос від 
04 листопада 2009 року в частині звільнення з
військової служби та намагання останнього поновитися на службі на посаді 
старшого слідчого СВ ГУ  СБ Укрсіїни в м. Києві та Київській області.

3. Надати можливість ознайомитися з судовим рішенням за справою
3319/10/1070 про визнання не чинними накаїзу Голови Служби безпеки України 
від 16.10.2009 р. №1501-ос та накгізу начальника Головного Управління Служби 
безпеки України у м. Києві та Киіівській області від 04.П.2(Х)9 р. №366-ос в 
частині звшьнення • з військової служби в
органах Служби безпеки України, виключення зі списків особового складу 
Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та 
поновлення на роботі на посаді старшого слідчого СВ ГУ  СБ України в м. Києві 
та Київській області

4. Надати можливість виготовити в приміщенні суду фотокопії судового 
рішення за допомогою власних гюснічних засобів.

5. Відповідь у сканованому вигляді надати на електронну пошту:

Інформація потрібна для підготовки матеріалів журналістського 
розслідування. Запитуване судове рішення не було оприлюднено відповідно до 
Закону України «Про доступ до судових рішень» в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, розміщеіюго на веб-порталі Державіюї судової адміністрації 
( http://wwvv.revestf.cc)im .gov.ua/). До запиту надаю докумерґги журналіста на 2 
аркушах. /
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