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21.06.2018 на електронну адресу КП <Щнiпроводоканал) через сайт к,Щоступ до Правди>

надiйшов Ваш Iяформацiйний запит коб'ем реалiзованоi води КП кНовомосttовськиN4

мiсьrсводоrсаналом за 20|4-2018> (вх. ]ф"8990). За результатоN,{ опрацювання зазнаI{еного запиту
повiдомлясмо.

Вiдповiдно до .I. 5 cTaTTi 19 Закону )iкраТни кПро доступ до публiчноi iнфорплацiI>> Bi;t

01.05.2015 N9 2939-17 (налалi -Закон) запит на iнформацiю повинен мiстити: iм'я (,наймен)rвання)

запитувача, поштову адресу або алресу електронноi пошти, а також номер засобу зв'язtсу, якщо
такий е; загаJIьний опис iнформацii або вид, назву, реtсвiзити чи зп.tiст документа, щодо якого
зроблено запит; пiдпус i дату за умови подання запиту в письмовiй формi.

Згiдно зi ст. 28 I_{It УкраТни iм'я фiзичноI особи, яка € громадянином Украiни, складасться iз

прiзвища, власного iMeHi та по батьковi, якщо iнше не випливае iз закону або звичаю нацiоналыlсli
менIцини, до якоi вона ныIе}кить.

В поруrшення вимог.r. 5 ст. 19 Заrсону Ваш запит не мiстить aHi прiзвища, aHi по батьковi, atli
пiдпису запитувача, шIо згiдно з п.4 ч. 1 ст. 22 Закону с lliдставою для вiдмови в задоволеннi запиту
на iнформаuilо.

Окрiпл того, ItП <Щнiпроводоканал)) зв'язано зобов'язанIIями, встановлеIIими у ffоговорi на

надання послуг з централiзованого водопостачання, уIшаденого з КП KНoBoMoctcoBcbк водокаllaш)).

Вiдповiдно до п. 9.9. зазначеного ,Щоговору (сторона зобов'язуеться не розголошувати
конфiденцiйнi вiдомостi виробничого та комерцiйного характеру щодо iншоТ сторони, якi стануть
вiдомi при виконаннi,Щоговору),

Дле, незважаючи на той факт, що запит оформлено з поруIпенням вимог законодавства та

запитувана iнформачiя не вiдноситься до публiчноТ, в розумiннi Закону Украiни кПро доступ до
публiчноТ iнформачii>, з N{етою досягнення вiдкритостi та прозоростi роботи пiдприсмстtlа,
ItП <ЩнiпроводоканаJI) направило до КП <Новомосковськ водоканал) лист про отримання дозволу
на розголошення конфiденuiйноТ iнформацiТ, В разi отрI,Iмання вiдповiдного дозволу Вам буле
надано вiдповiдь по cyTi.

Додатоrс: копiя листа про отрIiмання дозволу IIа розголошення rсоrrфiденцiйноТ iнформаrtii.

!иректор пiдприсмства fl, С. Itордипl

Скубченко О, В, 7 44-64-52
Левченко Р. П. 745-19-62
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Про отримання дозволу на

розголошення конфiденцiЙноi iнформаuiТ

На електронну адресу КП <ЩнiпроводоканаJI> через сайт <,Щоступ ло
Правди> надiйшов Iнформаuiйний запит ((об'см реалiзованоi води
КП кНовомосковським мiськводокан€Lлом за 2014-2018), щодо надання
iнформацiТ про Qб'см реалiзованоi води до КП <<HoBoMocKoBcbIt водокана-п)) за

кожен piK_2014-2018 та суми заборгованостi КП кНовомосковськ водоканал)) за

20|4-2018 за кожен piк.
Дле, вiдповiдно до п. 9.9. ,Щоговору на надання послуг з централiзованого

водопостачання, укладеного мiж нашими пiдприеплствами (сторона
зобов'язуеться не розголошувати конфiденцiйнi вiдомостi виробничого та
комерчiйного характеру щодо iншоТ сторони, якi стануть вiдомi при виконаннi

.Щоговору>.
На пiдставi зазначеного, з метою недопущення порушення вимог чинного

законодавства та умов договору, д.ця пiдготування вiдповiдi на Iнформацiйний
запит просимо Вас надати дозвiл на розголошення вказаноТ конфiленrдiйно1
iнформаuii виробничого та комерцiйного характеру.

Додаток: копiя iнформаuiйного запиту.

Заступник директора пiдприемства
з правових питань та управлiння персонаJIом Р. П. Левченко


