
 

на отримання публічної інформації
 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про
доступ до публічної інформації”, прошу надати 
будівництва регіональною 
«Укрзалізниця» багатоповерхового 
площею 1,2 га по вул. Європейська 
житлової проблеми мешканців бараків у м.
Черновола Київської області
 

1. Дя якої категорії будівництва
2. Яка його кошторисна вартіс
3. Коли востаннє здійснювалася перевірка ходу будівництва житлового 

будинку ДТГО «Південно
Вишневе? 

4. Чи були виявлені 
саме і чи були виконані 

5. Чи скасовувався 
об’єкті? 

6. Чи накладались штраф
виявлені порушення

 
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з 
дня отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 
mihno.inna@gmail.com. Контактний телефон:
 
Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
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В.о. голові Державної архітектурно
будівельної інспекції України
Федоренко Б.О. 

журналіста інформаційно
видання «КиевВласть» Міхно

 
 

ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про
доступ до публічної інформації”, прошу надати публічну інформацію щодо

регіональною філією ДТГО «Південно-Західн
багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці

по вул. Європейська (Жовтнева) в м. Вишневе 
мешканців бараків у м. Вишневе по вул

Київської області. 

будівництва належить даний об’єкт?
його кошторисна вартість? 

Коли востаннє здійснювалася перевірка ходу будівництва житлового 
Південно-Західна залізниця» по вул. Європейська 

 порушення при перевірці будівництва
и були виконані відповідні приписи щодо їхнього 

 дозвіл на  виконання будівельних робіт на 

штрафні санкції на підприємство і в якому 
порушення? 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з 
дня отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 

. Контактний телефон: 096-248-35-07.

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
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Державної архітектурно- 
будівельної інспекції України  

 
нформаційно-аналітичного  

Міхно І.С.  

 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про 
публічну інформацію щодо 

ахідна залізниця» АТ 
на земельній ділянці 

(Жовтнева) в м. Вишневе для вирішення 
еве по вулицях Залізнична та 

належить даний об’єкт? 

Коли востаннє здійснювалася перевірка ходу будівництва житлового 
по вул. Європейська в м. 

будівництва? І якщо так: які 
їхнього усунення? 

виконання будівельних робіт на цьому 

і в якому розмірі за 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з 
дня отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 

. 

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 



 
інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається 
неправомірною відмовою в 
 
Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та
неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 
адміністративні правопорушення 
 

Конт. тел.: 094-248-35-07

07.07. 2020  

Email

інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається 
неправомірною відмовою в наданні інформації. 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та
неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 
адміністративні правопорушення – стаття 212-3. 
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інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та 
неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 


