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Вих. № 0052 від 26 березня 2021 р. 

 

Голові Київської міської державної 

адміністрації 

Кличку В.В. 

 

журналіста інформаційно-аналітичного 

видання “КиевВласть” 

Марійко Ольги Уралівни 

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ 

до публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інформацію:  

 

1. У зв'язку з підготовкою статті на тему захисту водних об'єктів у Києві 

просимо надати інформацію щодо наступних питань:  

 водоохоронні зони яких водних об'єктів Києва були створені у 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 роках (прохання вказати списком окремо по кожному року); 

 роботи з винесення прибережних захисних смуг яких водних об'єктів Києва в 

натуру були завершені у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роках (прохання вказати 

списком окремо по кожному року); 

 яке фінансування використано для проведення робіт з винесення прибережних 

захисних смуг водних об'єктів Києва в натуру у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

роках (прохання вказати списком окремо по кожному року); 

 яка мета проведення робіт зі створення водоохоронних зон і винесення 

прибережних захисних смуг водних об'єктів Києва; 

 яка мета погодження документації зі встановлення меж території 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів у 

структурних підрозділах КМДА, органах центральної влади та ін.; 

 які негативні наслідки відсутності винесених прибережних захисних меж в 

натуру, прохання надати приклади. 

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: zapyt.kv@gmail.com. 

Контактний телефон: 050-424-01-14. 

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 наданні інформації. 
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Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та 

неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 

адміністративні правопорушення – стаття 212-3. 

 

 

З повагою 

Журналіст 

 

інформаційно-аналітичного 

видання “КиевВласть”              О.У. Марійко 
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