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Вих. № 0120-1 від 09 вересня 2021 р. 

 

Директору Софіївсько –Борщагівського 

навчально-виховного комплексу  

Пушенко О.І. 

  

журналіста інформаційно-аналітичного видання 

“КиевВласть” 

Арас Інни Юріївни 

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ 

до публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інформацію:  

 

1. З електронної системи публічних закупівель ProZorro відомо, що 30 серпня 

2021 року Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний комплекс (НВК) 

"Спеціалізована школа I-III ступенів-загальноосвітня школа I-III ступенів 

"Борщагівської сільської ради Бучанського району” уклав з МПП "Сімт" договір на 

проведення капремонту в приміщеннях НВК. 

2.  Згідно з інформацією, яка вказана у даному договорі, термін виконання 

капремонту у спортзалі, роздягальнях, душових та 22 кабінетах - до 31 серпня 2021 

року, тобто 1 день.  

3.  Чи встиг підрядник виконати обумовлені договором роботи за такий 

короткий термін? Чи підписано акт виконаних робіт по даному договору? Чи отримано 

підрядником оплату? Коли звіт про виконання договору буде оприлюднено у системі 

ProZorro? 

4.  Якщо у договорі допущена технічна помилка, то у які терміни МПП "Сімт" 

повинно виконати зазначені роботи? Чи буде для виправлення цієї технічної помилки 

укладатися додаткова угода з підрядником? В які терміни вона буде оприлюднена у 

системі ProZorro? 

5.  За інформацією YouControl, засновником і директором МПП "Сімт" є 

Володимир Товстига. На сайті Софіївсько-Борщагівського НВК повідомляється, що 

людина на ім'я Володимир Товстига у 2019 році була заступником голови батьківської 

піклувальної ради зазначеного НВК.  

6. Просимо уточнити, чи працює сьогодні батьківська піклувальна рада 

Софіївсько-Борщагівського НВК? Яку посаду в ній займає Володимир Товстига? Чи 

дійсно Володимир Товстига з батьківської піклувальної ради НВК є засновником і 

директором МПП "Сімт"? 
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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: 099-541-67-47. 

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. 

 

З повагою 

журналіст 

 

інформаційно-аналітичного 

видання “КиевВласть”        І.Ю. Арас 
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