
пуБлI:р s*_онЕрнЕ тов Арис тв о
" УKPAIHCЬKA зАлIзниIffl "

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРШ ТОВАРИСТВО
"киiвський шлшктротЕхнIчний здвод "трАнссигнАл,,

УкраiЪа, 01135, м. КиiЪ, вул. Жилянська, 97,
тел./факс 495-1 6-8l, e-mail: transsignal.\yiy@gmail.com

r'1o{,Jp/&, N9 ý#
олег.
<foi+request-3 5 83 7-0 9аЪ21 ce@dostup.pravda.com.ua

шановний олеже!

ПрАТ <КЕЗ <ТранссигналD розгляIтуло електронне звернеЕня громадянина
Олега вiд 18.06.2018, яке адресовану Мiнiнфраструкгури (вхiдний Nе 378/0/18-а
вiд 19.06.2018) про надання iнформацii в порядку доступу до публiчноТ iнформацiТ
та повiдомляе.

Вiдповiдно до cTaTTi l Закону УкраiЪи <Про досryп до гryблiчноi
iнформацii>, публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-
якими засобаI\4и та на будь-яких посiях iнформацiяо що була отримана або
створена в процесi виконаннrI суб'ектами владних повноважень cBoix обов'язкiв,
передбачених чиfiним законодавством, або яка зн€lходиться у володiннi суб'ектiв
владних повновФкень, iнших розпорядЕикiв гryблiчноi iнформачii, визначеЕих
цим Законом. Розпорядники iнформацiТ перелiченi в cTaTTi 13 цього Закону.

З аналiзу вище з€вначених норм Закону запитувана iнформацiя
еЛекТронному зверненнi вiд 18.06.2018 не вiдноситься до публiчноi iнформацiТ
розумiннi cTaTTi l цього Закону, а також не явJIяеться iнформацiею, що становить
суспiльний iHTepec.

Частиною третьою cTaTTi 19 Закону УкраiЪи <Про досryп ло публiчноi
iнформацii> передбаченоо що запит на iнформацiю може бути iндивiдуальним або
колективним. Запити можуть подаватися в уснiй, письмовiй чи iншiй формi
(поштоюо факсом, телефоном, електроЕIrою поштою) на вибiр запитувача.
Вiдповiдно до пунктом першим частини п'ятоi cTaTTi 19 цього Закону, запит на
iнформацiю мае мiстити iм'я (найметтування) запитувача, поштову адресу або
адресу електронноТ пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий с. Згiдно
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cTaTTi 22 цього Закону, розпорядник
задоволеннi запиту у випадку, якщо

iнформацiТ мас право вiдмов ити в
не дотримано вимог до запиту на

iнформацiю, передбачених частини п'ятоi статгi 19 цього Закону.
З огляду на вищевикладене, слiд дiйти о висцовку що положеЕня Закону

УкраiЪи <Про досryп до публiчноi iнформацii> не можуть бути застосованi при
розглядi електронне зверIrення громадянина Олега вiд 18.06.2018.

Вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону УкраiЪи <Про звернення громадян) письмове
звернення надсилаеться поштою або передаеться громадянином до вiдповiдного
оргаЕу, устаIrови особисто чи через уповIrовФкеЕу ним особу, повноваження якоi



оформленi вiдповiдно до законодавства. Письмове звернеЕIIя також може бути
надiслане з використанцям Mepeжi IHTepHeT, засобiв електронЕого зв'яЬку
(електронне звернення).

У зверненнi мае бути зчвначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце
прожиВання громадянина, ВиКпадено сУть порУшеноГо питаIlнrI, заУВаження,
пропозицii, з€шви чи скарги, проханЕя чи вимоги. ГIисьмове звернеЕня починно
бути пiдписано зЕшвЕиком (заявниками) iз зазначенцям дати. В електронному
зверненнi також мае бути зазначено електроЕну поштову адресу, на яку заявнику
може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним.
Застосування електроЕного цифрового пiдпису при надсиланнi електропного
звернення не вимагаеться.

звернення, оформлене без дотриманЕlI зазначених вимог, повертаеться
за'IвIIику з вiдповiдними роз'ясненIUIми не пiзнiш як через десять днiв вiд дня
його надходЖення, KpiM випадкiв, передбачених частиЕою першою cTaTTi 7 цього
Закону.

Приписами cTaTTi 8 Закону Украни <Про зверненшI громадян)) встановлено,
що письмове зверненЕя без зазначенпя мiсця цроживання, не пiдписане автором
(авторами), а т€жож таке, з якого Ееможливо встановим авторство, визЕаеться
анонiмним i розгляду не пiдлягае.

З повагою,

В.о. Голови правлiння
ПрАТ (КЕЗ <Транссигн€lJI)) к. Селiванов


