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У flарниrtькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй aдMiнicтpallii у ме)ках Ila,il,allllx
llовноважснь опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраТни (l lpo /rt()с,г} tI ,к}

ItублiчноТ iнформаuii>, далi - Закон, Указу Презилент,а УкраТни Bi.;t ()5,()-5.2() l l

Лlr547/20l l кГIитання забезпечення органами виконавчоi влали лостуll} ito tl},бJ!i,lll()Т

iнформаrtiТ>, запит на iнформачiю Мороза Сгора Олеговича вiл 3l .()i .2(} l9
Nr l01-43 (з) cтocoBHo надання копii поповерхового плану перttlоIо lloвcp\} liцttt:,ttir tLr

<Киiвська Русь> .Щарничького району м. Кисва.
За резу.llьтатами розl,ляду Ilовiдомлясмо.
Оскiльки .Щарницька районна в MicTi Кисвi державна a;lпrittictpilItiя llc (

розпорядником, запитуваного документа, керуючись Закоrlом. ltаtlрав.jlя(,l\tо ]а
нzulежнiс,гю запит на iнформачiю Мороза е.О. вiд 31.01.2019 ЛГ! 101-4З (з) ;t rя

опрацювання вiдповiдно до законодавства Украiни.
KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоТ ,la Tpt-l boi c],a,Il i ]_]

Закону рitltення. дiт чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацiТ можу,|,|, б},lи
tlскаржснi ло керiвника розпорядника, вищого органу або суду. Оскаржеttня piltlcltt,.
,liri чи безлiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду здiйсrtюt,r,ься Bi,,цttrBiillttr , ttl

Кодексу адмiнiсlративного судочинства УкраiЪи.
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lнформацiйний запит - riмназiя " К,lr!яяь

На пiдсгавi статеЙ 1, 13, 19, 20 3акону УкраТни (Про досryп до публiчноi iнформацiiл вiд 1З сiчня 2011 року, я {i

надають право звертатись iз запитами до розпорядникiв iнФормацiТ цодо надання публiчноi iнформацiТ,
прошу надати насryпну iнформацiю (HacrynHi документи}:
- затsерд)fiену нале}кним чином копiю поповерхового планY першоrо поверху riмназii "Киiвська Русь'

Дарницького району м. Киева

_ 3 flовагою.

N4ороз €rор Олеrович
*380666669586

[1рошу надати вlдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою

Це повiдомлення було надiслане через сайт "flосryп до Правди", призначення якого - надання можливостr
rромадянам надсилати запити про публiчну iяформацiю з подальшою публiкацiею цих запитiв та вiдповiдей
на них

l


