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Про розгляд iнформацiйного запиту

На Ваш елеItтронний запит вiд 24,01.2018 rцодо надання перелiку наказiв директора KIl
к!нiпрово/IоканаJI) за 201 7 повiдомлясмо.

Вiдповiдно до ст. l Закону Уrtраiни KIlpo достуll /lo публiчноТ irrформаrtiТ) пуýлiLrllд
iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-якими засобами та FIa будь-яtlсих lltlсiях
iнфорп,rачiя, що була отримана або cTBopel{a в процесi виконання суб'сктами владних пов}Iова}кеIIь
своТх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi cl,ý'6,111,iiз

владних IIовноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформацiТ, визначених цим Законом.
отже, визначальним для публiчнот iнформачiт с те, що вона заздалегiдь зафiксоваrlа б\,дt,-

якиN{и засобами та }Ia буль-яких носiях та знаходилась у володiгtтti суб'ектiв вла/]них IloBIIoBitiltclII,.
iнtпих розпорядниrсiв публiчноТ iнформацiТ.

FIе с iнформацiйним запитом звернення, лля вiдповiдi на яке необхiдно стI}ори,г1.1

iнформашirо.
Звертасмо увагу, rцо вiдповiдно до п.4 ч. l ст. 13 Закону УкраТни кПро доступ дсl ttуб;riчrrо)'

iнформатliТ)) розпоряднIlками iнформачiТ для цiлей цього Закону визнаIоться суб'скти
господарювання, якi заЙмають домiнуюче становище лtа ринку або rlалiленi спецiальн1,1пlit rli]

виклIочними правами. або е природниI\4и монополiями, - стосовно iнформачiТ щодtо yN{oI] IIосгalllаIIIL
ToBapiB, послуг та цiн на них.

Перелiк видiв iнформаuiТ, доступ до якоТ забезпечуеться спо}ItивачаN,l 5., сфсрi
LlентраJIiзованого питного водопостачання та водовiдведе}lня наведено у ст. l Закону Укратtlи <<llprl

особливостi доступу ло iнформаuiТ у сферах постачання електричноi енергii. прироilного г,tl:]\.

теплопостачання, централiзованого постачаI{ня гарячоТ воztи, централiзоваIIого IIllтногi)
водопостачання та водовiдведення). Iнформаrtiю, яку Ви просите' }tадати, до цього ltepe.llilcy ltэ
включено.

OKpiM того, Закон УкраТни кПро iнформаrriю) такохt не передбачаетакого виду irlфорпцаttil'яii
перелitt наказiв будь-якого пiдприсмства.

Отже, жодним нормативним актом не ltередбачено такого докумеIIту, як перелit< тlаказiiз
пiдприемства, тому зазначений перелiк у ШI <!нiпроводокана-п) вi/lсутнiй.

ДоДатково наголошуемо, що саплi накази пiдприсмства с влlу,грiшньоорганiзацiйнимрt ак,гilrlil
та не вiдносяться ло публiчноi iнформацii, у зв'язку з чим не пiдлягають розголошеннIо.

На пiдставi зазначеного повiдомлясмо, що КП к/{нiпроводоканал)) не мас aHi п.tо>tсл1,1всlсr.i. аrli
ЗаконFIих пiдстав для надання iнформацiТ, витребуваноi у iнформачiйному запитi, що надiйшIов lla
електронi{у адресу пiдприсмства через сайт к/{оступ д() Правди>.
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