
Голові Київського окружного адміністративного суду 
б-p Лесі України, буд. 26, м. Київ, 01133 

додатково на E-mail: inbox@adm.ko.court.qov.ua
справа№826/16470/15 
суддя Василенко Г.Ю.

Голові Київського апеляційного адміністративного суду 
вул. Московська, буд.8, корп. ЗО, м. Київ, 01010 

додатково на E-mail: inbox@apladm.ki.court.qov.ua
справа №826/503/16 

суддя-доповідач Василенко Я.М.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Керуючись положеннями Закону України «Про доступ до публічної ін
формації». прошу Вас рекомендованими листами з повідомленнями надати 
мені вичерпну інформацію про ту відображену та задокументовану будь- 
якими засобами та на будь-яких носіях публічну інформацію, яка була ство
рена в Київському окружному адміністративному суді і Київському апеляцій
ному адміністративному суду в процесі виконання обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, а саме, про родинний зв'язок судді окружного адмі- 
нсуду Василенко Г.Ю. і судді суду апеляційної інстанції Василенко Я.М., які 
грубо порушують мої права, що потребує звернення до відповідних держав
них структур.

Крім того, для правильності оформлення адміністративного і цивіль
ного позовів про стягнення завданої мені шкоди Василенко Г.Ю. і Василенко 
Я.М. та встановлення відсутності їх компетенції як суб’єктів владних повно
важень, керуючись положеннями Порядку проведення спеціальної перевірки 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням фун
кцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Прези
дента України за №33/2012 від 25.01.2012р., також прошу надати мені вичерпну 
інформацію про психічний стан цього, припустимо, подружжя, тому як суддя 
Василенко Г.Ю. для постановления завідомо -  неправосудної ухвали, припу
стимо, наказала підробити поштові документи, про що в мене є неспростовні 
докази, а суддя Василенко Я.М., як тільки я звернувся з касаційною скаргою 
на його ухвалу, яка передбачає касаційне оскарження, як апеляційне, більш 
того, я письмово попередив цього суддю про звернення до ВАСУ, але Васи
ленко Я.М. все рівно наказав повернути мені матеріали моєї апеляційної скар
ги, я к і  біля місяця лежать на пошті; відкрию касаційне оскарження; витребу
ють ся матеріали справ, але частина яких находиться на пошті в конверті, 
тобто, з боку судді Василенко Я.М., заради завдання шкоди моїм правам і за
конним інтересам вчиняються навмисні дивні дії, не виключно, що за змовою 
зі своєю дружиною (іншим родичом) Василєнкс Г.Ю.
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