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На Ваш інформаційний запит, зареєстрований у ЛМКП «Львівводоканал» 18.06.2018 
р. за № Вх-Вд 12722-18 (альфреско 4-2502-948 від 15.06.2018). та на який Вам було надано 
відповідь № Вих-Вд 6221-18 від 21.06.2018 р. на звернення гр. Камерістова (лист № 3-К- 
51262-009 від 06.06.2018) щодо «переліку всіх водопровідних мереж м. Львова із 
зазначенням вулиць», додатково повідомляємо наступне:

Відповідно до п.1, 2 ч.І ст. 10 Закону України "Про публічну інформацію" - кожна 
особа мас право знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які 
відомості про неї та з якою метою збираються, як. ким і з якою метою вони 
використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом. 
Вами не вказується у запиті з якою ціллю Ви збираєте запитувану інформацію.

Крім вищевказаного, відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 20 Закону України "Про 
інформацію" за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що 
віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є 
інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна 
інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших 
випадках, визначених законом.

Таким чином, у Вашому запиті Ви просите надати інформацію, яка відноситься до 
інформації з обмеженим доступом, тому, відповідно до ст.ст. 6. 7. 10. 22 Закон) України 
“Про публічну інформацію“, ст.ст. 20. 21 Закону України "Про інформацію" та Наказу 
ЛМКП "Львівводоканал" № 323 від 15.07.2014 року "Про захист конфіденційної 
інформації” на ЛМКП "Львівводоканал". підприємство не може Вам надати інформації, 
вказаної у запиті.

У випадку непогодження з цією відповіддю. Ви маєте право її оскаржити у 
встановленому законодавством порядку.

З повагою, 

Директор В.В. Вольський

Виконавець: С. Портах
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На Ваш інформаційний запит, зареєстрований у ЛМКП «Львівводоканал» 18.06.2018 
р. за № Вх-Вд 12722-18 (альфреско 4-2502-948 від 15.06.2018). та на який Вам було надано 
відповідь № Вих-Вд 6221-18 від 21.06.2018 р. на звернення гр. Камерістова (лист № 3-К- 
51262-009 від 06.06.2018) щодо «переліку всіх водопровідних мереж м. Львова із 
зазначенням вулиць», додатково повідомляємо наступне:

Відповідно до п.1, 2 ч.І ст. 10 Закону України “Про публічну інформацію" - кожна 
особа має право знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які 
відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони 
використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом. 
Вами.не вказується у запиті з якою ціллю Ви збираєте запитувану інформацію.

Крім вищевказаного, відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 20 Закону України "Про 
інформацію" за . порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що 
віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію” конфіденційною є 
інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна 
інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи \ 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших 
випадках, визначених законом.

Таким чином, у Вашому запиті Ви просите надати інформацію, яка відноситься до 
інформації з обмеженим доступом, тому, відповідно до ст.сг. 6. 7. 10. 22 Законе України 
“Про публічну інформацію”, ст.ст. 20. 21 Закону України "Про інформацію" та Наказу 
ЛМКП “Львівводоканал" № 323 від 15.07.2014 року "Про захист конфіденційної 
інформації” на ЛМКГІ “Львівводоканал”. підприємство не може Вам надати інформації, 
вказаної у запиті.

У випадку непогодження з цією відповіддю. Ви маєте право її оскаржити у 
встановленому законодавством порядку.

З повагою,

Директор В.В. Вольський

Виконавець: С. Портах


