
 

на отримання публічної інформації
 
На початку 2021 року Ф
держадміністрацій, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 
товариств, але залишилось на їхніх балансах
об’єднаних громад. 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про
публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інформацію
того, які об’єкти позастатутного майна 
мають перейти в управління
саме: 

1. Детальний перелік
розмішуються в області?

2. Яка оціночна вартість

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
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 
 

З повагою,  журналіст інформаційно

видання «КиевВласть» Інна Міхно

тел. 094-248-35-07 

25.05. 2021 
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Начальнику Регіонального відділення 
Фонду державного майна України 

по Київський, Черкаській та Чернігівській областя

 

ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації 

а початку 2021 року Фонд ініціював передачу майна до обласних 
, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств, але залишилось на їхніх балансах. Згодом майно 

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

об’єкти позастатутного майна саме на території Київської області
в управління до Київської обласної державної адміністрації, а 

Детальний перелік майна, що це за об’єкти і де вони тери
розмішуються в області? 

оціночна вартість кожного об’єкта? 

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
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. 

нформаційно-аналітичного  

Інна Міхно 

www.kievvlast.com.ua 
Email: info@kievvlast.com.ua 

Начальнику Регіонального відділення  
Фонду державного майна України  

по Київський, Черкаській та Чернігівській областях 
В.М. Курило 

до обласних 
, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 

Згодом майно мають передати до 

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

Київської області 
бласної державної адміністрації, а 

, що це за об’єкти і де вони територіально 

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 

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


