
 

на отримання публічної інформації
 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про
доступ до публічної інформації”, прошу надати 
ситуації з якою звернулися депутати ВРУ
додається) стосовно вирішення
Вишневе по вулицях Залізнична та Чер
недобудованого будинку по вул. Європейська 
балансу філії Південно
Вишневе: 
 

1. Чи виконані вимоги
строку договору оренди 
будівництва багатоповерхового будинку по вул. Європейська
необхідного для держреєстрації об
(депутатське звернення 
ім’я в.о. Голови правління АТ «Укрзалізниця»)

2. Який наразі стан об'єкта незавершеного будівництва
Європейська?  

3. На якому етапі зупинил
відновлено? 

4. Яка підрядна організація 
5. Чи погашено штраф в розмірі 1,4 

заниження складності будівництва з п’ято
6. І чи була виконана

документації будівництва
ознайомлення. 

 
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з 
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Юрик. І.  
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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

з якою звернулися депутати ВРУ до Президента України
вирішення житлової проблеми мешканців бараків у м.

ицях Залізнична та Черновола Київської області
ого будинку по вул. Європейська (Жовтнева) в м. Вишневе з 

Південно-західної залізниці до територіальної громади м. 

вимоги виконкому Вишневої міськради 
договору оренди земельної ділянки площею 1,2 

будівництва багатоповерхового будинку по вул. Європейська
для держреєстрації об'єкта незавершеного будівництва?

(депутатське звернення № 111/475 від 09.06.2020 року н
ови правління АТ «Укрзалізниця»)? 

тан об'єкта незавершеного будівництва

а якому етапі зупинилося будівництво, причини 

а організація виконує будівельні роботи зі зведення ЖК?
штраф в розмірі 1,4 млн грн. за виявлені ДАБІ порушення 

ення складності будівництва з п’ятої на третю категорії
виконана вимога ДАБІ щодо коригування

будівництва? Якщо так, прошу надати документ д

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з 
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нформаційно-аналітичного  

Міхно І.С.  

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

до Президента України (документ 
мешканців бараків у м. 

Київської області та передачі 
(Жовтнева) в м. Вишневе з 

риторіальної громади м. 

кради для поновлення 
земельної ділянки площею 1,2 га. для 

будівництва багатоповерхового будинку по вул. Європейська, 
'єкта незавершеного будівництва? 
від 09.06.2020 року направлене на 

тан об'єкта незавершеного будівництва по вул. 

ричини і чи буде воно 

роботи зі зведення ЖК? 
за виявлені ДАБІ порушення 

ю категорії? 
коригування кошторисної 

надати документ для 

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 
 

Конт. тел.: 094-248-35-07

07.07. 2020  

Email

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. 
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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 


