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Про розгляд запиту на інформацію

На запит на інформацію, зареєстрований відділом звернень громадян і 
юридичних осіб Київського національного університету імені Тараса Ш евченка 
(далі — Університет), стосовно надання інформації про «обсяги продуктів 
харчування та напоїв закуплених КНУ ім. Т.Ш евченка у 2021 році за кодами 
ДК чи найменуваннями у кілограмах (якщо невідомо - у штуках)» 
повідомляємо.

Відповідно до пункту 4 частини перш ої статті 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) розпорядник інформації має 
право відмовити в задоволені запиту у випадку, якщо не дотримано вимог до 
запиту на інформацію, передбачених частиною п ’ятою статті 19 Закону, згідно 
з якою запит на інформацію має містити, зокрема, «ім ’я (найменування) 
запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер 
засобу зв ’язку, якщ о такий є».

Відповідно до частини перш ої статті 28 Цивільного кодексу України 
фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх  під своїм ім ’ям. Ім ’я 
фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного 
імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної 
меншини, до якої вона належить.

Згідно чинного законодавства запит на інформацію від фізичної особи 
вважається оформленим належним чином лише тоді, коли запитувач інформації 
зазначає не тільки власне ім ’я, а й прізвище та по батькові. Отже, вимоги щодо
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оформлення запиту на інформацію у відповідності з^-тюрмою Закону не 
дотримано. л,#

З огляду на зазначене вище на підставі пункту 1 частини перш ої статті 22 
Закону Університет повідомляє про відмову у наданні запитуваної інформації.
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