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Тема: прош рмацію.
От:
Дата: 19.08.2017 6:56 
Кому: іпЬох@асІт.ко.соиг1:.§ 
<shvec2003@gmail.com>

Здравствуйте! Прошу надати публґрну ін

КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ ПРОШУ ПОВІДОМ ^

З повагою до Вас

Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього електронного листа та не сумніваюся, що 
Ваша компетентність відповідатиме проголошеному керівництвом держави курсу на 
реалізацію принципу верховенства права та забезпечення прозорості діяльності 
органів влади.

— реклама------------- -------------— ----------- --------------------
http://FREEhost.UA - мы размещаем больше 100 тыс. сайтов!
Качественный хостинг для новичков и профи - http://goo.Rl/EcgF4l

Вложения:

окружному суду.рс^ 559 КБ
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ГОЛОВІ КИЇВСЬКОГО ОКРУЖ НОГО  
АДМ ІНІСТРАТИВНОГО СУДУ  

ВАСАЙ О Л Е Г У  В ІК Т О РО В І!Ч У
01 133, Київ, бульвар, Лесі Українки. 26 

Веб-сайт: httn://adin.ko.court.goу .ua 
E-mail: inbox@ adm.ko.court.»ov.ua 

Телефони: (044) 207-80-91

що діє на підставі довіреності,
в інтересах відповідача:

проживаючої за адресою:

Заява подається (надсилається) у звичайний не шифрований спосіб, 
та окремо заява подається (надсилається) шляхом шифрування 
звернення електронно -  цифровим підписом заявника

ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статі 34 Конституції України, статей 3 ;4:5; 19;20 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», статей 5;9;28;29;32;33 Закону України «Про інформацію», 
статей 5, 23-1 Закону України «Про звернення громадян» прошу надати мені 
письмово - таку інформацію:

1. Чи підсудна суду КИЇВСЬКОМ У ОКРУЖ НОМ У АДМ ІНІСТРАТИВНОМ У  
СУДУ справа, щодо оскарження дій посадових осіб ВАСИЛЬКІВСЬКОГО  
М ІСЬКРАЙОННОМ У СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, щодо не видачі 
посадовими особами даного суду судових рішень.

Пунктом 4 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
встановлено, що при наданні особі інформації, яка становить суспільний інтерес, плата за 
копіювання та друк не стягується. /

Із вимогами пункту 2 статті 21 Закону України «ОрЕрда^Уп до .дублон(>ї 
інформації», щодо відшкодування фактичних витрат на коп ійетш н^"'Т ^“д р у к \  копій 
документів, обсягом більше як 10 (десять) сторінок? Г  " ч~~——— ^
ознайомлений - /  /

Інформацію прошу надати у відповідності до вимог 1 пункту І е т а п і 20 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» - £  п ’я т іҐ  денний термін під дати 
отримання заяви про отримання публічної інформації.



Заздалегідь дякую Вам за увагу до цієї заяви та не сумніваюся, що Ваша 
компетентність відповідатиме проголошеному керівництвом держави курсу па реалізацію 
принципу верховенства права та забезпечення прозорості діяльності органів влади.

Додатки (ксерокопії): Про електронно цифровий підпис довіреність
Приймак С.К. на представництво її інтересів

«19» серпня 2017 року

ДОДАТОК:

Дана заява надсилається на М ш у адресу, шляхом підписання його електронним підписом.............
у відповідності до вимог Закону V'країни « Про електронний цифровий підпис» (К 852- 

IV) про що вказується в тексті не зашифрованого файлу.
ДО ДАТКОВО Н АДАЄТЬСЯ ТА К О Ж  Ф АЙЛ ІЗ ЦИФ РО ВИМ  П ІД П И С О М , в склад такого 

входять цифрові сертифікати підпису, належно чином видан . органами ДФС України (копія
сертифікатів надається нижче).

Сертифікати (надаються нижче), щодо електронного підпису І , які входять в склад
електронного підпису, якими підписуються документи та звернення 

______________  . на адресу органів влади:____________
Повне ім ’я:

О бласть (регіон):

Нас. пункт:

Організація:

СП Сертифікату: ЗЗВ6СВ7ВР721В9СЕ04000000ЕС751РООВА024700 

Початок строку дії: 2016-08-19 00:00:00 
Завершення строку дії: 2018-08-19 00:00:00 
Призначення ключів: ЕЦП, Неспростовність

СИ Сертифікату: ЗЗВ6СВ7ВР721В9СЕ04000000ЕС751РООВВ024700 

Початок строку дії: 2 0 16-08-19 00:00:00 
Завершення строку дії: 2018-08-19 00:00:00 
Призначення ключів: Протоколи розподілу ключів


