
о

Укра[на
Iрпiнська MicbKa Рада Киiвськоi областi

комун€tльне пiдприемство
ООIрпiньводоканалr'

08205, КиiЪська обл., м. Iрпiнь, вул. Соборна, 1а
тел. /ф акс 62-9 -46, 62 -6-16 ; диспетчер BZ-B-ZB (цiлодо б ово)

E-mail: i

О 3 а{ 2020 року Mn /С 3 9
На Ns 426101-З2 вiд 30.07.202О р. Iрина

e-mai l : foi+request -7 З2 1 7 -с4а1 8 f8 7@dostup.pravda. соm. ua

В.о. мiського голови - першому заступнику
мiського голови

О.Маркушину

КП кIрпiНьводоканал> на Ваш iнфОрмацiйниЙ запиТ про надаНня iнформаuii щодо
технiчних }мов на пiдключення до чентралiзованого водопостачання i водовiдведення
багатоквартирного житлового булинку за адресою: м. Iрпiнь. вул. Пушкiнська, 64168
повiдомляе, Що вiдповiдно ло Закону Украiни <про доступ до публiчнот iнформаuii> (далi-
закон), публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-якими засобами та на
буль-яких носiях iнформацiЯо Що була отримана або створена в прочесi виконання суб'сктами
владних повноважень cBoik обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацiТ, визначеНих циМ Законом. ЗгiднО пунктУ 4 частини 1 cTaTTi 13 Закону, суб'скти
господарювання, якi займають домiнуюче становище на ринку або надiленi
спецiальними чи виключними правами, або € природними монополiями, являються
розпорядником стосовно iнформаuiТ щодо умов постачання ToBapiB, послуг та цiн на
них.

Враховуючи, що КП кIрпiньводоканал) являеться природним монополiстом у наланнi
послуг iз централiзованого водопостачання та водовiДведення в м. Iрпiнь, Буча, смт.
ГостомелЬ та ВорзелЬ, вiдповiдНо до вимОг зЕвначеного Закону, пiдприемство мас надавати
iнформаuiю стосовно послуг iз водопостачання та водовiдведення, u 

""дuчu 
технiчних умовпiдприсмством не вiдноситься до житлово-комунальних послуг i тому, не пiдпадае пiд дiю

ЗУ кПро житлово-комунальнi послуги) та ЗУ кПро доступ ло публiчноi.iнформачii>.
вiдповiдно До Вимог Вище зil}наченого законодавства, та вимог Закону Укратни кпро

захисТ персонаJIьниХ даних)) пiдприемствО не може надатИ достуП TpeTiM особам до
персональних даних без дозволу суб'екту персональних даних уклавшого договiр на
водовiдведення та отримавшого технiчнi умови по булинку Jt б .rо 

"yn. 
Захiдна в м. Iрпiнь.

З повагою,
Нача-гlьник КП кIрпi ньводоканал)

Вик.:.I|,лубак Р.М.
Тел, 69-838

А,О.Загодiренко


