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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 

  

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13, код ЄДРПОУ 38620155) звернулось до Окружного 

адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Комунального 

підприємства "Бессарабський ринок" (01004, м. Київ, Бессарабська площа, 2, код 

ЄДРПОУ 05587984), в якому просить застосувати до відповідача заходи реагування у 

вигляді повного зупинення експлуатації приміщень за адресою: м. Київ, Бессарабська 

площа, 2 у Шевченківському районі м. Києва до повного усунення порушень. 

Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу про прийняття позовної 

заяви Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві 

до Комунального підприємства "Бессарабський ринок" до розгляду та відкриття 

провадження у справі 23 квітня 2021 року м. Київ № 640/10648/21.   

 
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 

січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо 

надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (документи):  

1. Копію позовної заяви до Комунального підприємства "Бессарабський ринок" (01004, м. 

Київ, Бессарабська площа, 2, код ЄДРПОУ 05587984), та додані до заяви документи.  

2.  Інформацію щодо підстав звернення до суду, документи, що були підставою такого 

звернення.      

Інформацію на запит на виконання умов ч.1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» прошу надати не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту ГО 

«Антикорупційний підприємницький фронт»  на електронну адресу: apf@apf.org.ua  
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