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справа № 826/4021/1? 
суддя Кушнова А.О.

ІНФОРМАЦІЙНІМ за п и т  
(про надання інформацГО

Вчора, 18.09.2017р., в ОАСК, жінка, в голубому костюмі з жакетом, яка назвалася 
начальником канцелярії ОАСК, але яка відмовилась назвати своє прізвище, якій я навмисно, 
провокаційна заявив, що вона неприваблива на вроду, але зловонна на характер та має вигляд 
людино кобили, а не жінки, що спровокувало її на розкриття таємниці злочину, а саме, вона 
призналась мені в тому, що це вона надала розпорядження знищити додатки до мого адмініст
ративного позову від 20.03.2017р., і що тільки завдяки цьому знищенню матеріалів цієї позов 
ної заяви потім дало можливість судді Київського ОАС Кушновій А.0. постановити ухвалу про 
повернення цієї позовної заяви, але за що, нібито, їй і судді Кушновій все рівно нічого не буде 

Керуючись положеннями Законів України «Про доступ до публічної інформації» і 
«Про доступ до судових рішень», для можливості звернення до відповідного прокурора із за» 
вою про злочин, а саме, про блокування доступу до правосуддя шляхом знищення додатків мого 
адміністративного позову від 20.03.2017р., а також, для можливості звернення із апеляційною 
скаргою про скасування невідомої мені ухвали судді Київського ОАС Кушнової А.О. про повер
нення позовної заяви, прошу (вимагаю):

1. Голову ОАСК вручити мені наручна письмову інформацію про прізвище, ім’я, 
по батькові та посаду жінки, яка вчора, при вище викладених обставинах, назвалася мені «на 
чальником канцелярії» ОАСК?

2. Голову Київського ОАС вручити мені наручна копію ухвали про повернення мо 
го адміністративного позову від 20.03.2017р., але без матеріалів цієї позовної заяви, тому як 
це автоматично спростує докази про знищення Вами д олатків д о мого ад міністративного позс 
ву від 20 .03 2017р. ?

ПРИМІТКА:

*  в Разі ухилення 2 5 чи 26.09.2017р. вручити мен і НЗрУЧНЗ відповіді на цей інфор 
ма цінний запит. я  все рівно відразу звернусь з апеляційною скаргою до Колегії суддів Київсь
кого ААС через Київський ОАС, та з заявою до відповідного прокурора про цей злочин дурнень 
кихпсевдо чиновників. /С
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