
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«НОВЕ МІСТО-УКРАЇНА»
53300, Україна, Дніпропетровська обл., м.Покров, вул.Центральна, 49/1,

вих. № 6-07 від 04.11.2016 р.
Міському голові м.Покров 
Шаповалу О.М.

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 
Шановний Олександре Миколайовичу!

Керуючись статтями 3, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 40, 69, 140, 142, 143
Конституції України, статтями 2, 5,10, 20 Закону України «Про інформацію», статтями 3, 4, 
5,10,14,17, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожен має право 
на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, 
необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до рішення Орджонікідзевської міської ради №8 від 26 липня 2012 року 
«Про внесення доповнень до Програми приватизації об'єктів, що належать до 
комунальної власності м.Орджонікідзе на 2012-2015 роки» міська рада вирішила 
доповнити перелік об'єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації у 
2012-2015 роках шляхом продажу з аукціону частини будівлі теплиці літ.В-2 по 
вул.Партизанська,73 орієнтовною площею 100,0кв.м.

На підставі вищенаведеного прошу надати суспільно значиму інформацію стосовно 
комунального майна, яке належить територіальній громаді м.Покров (Орджонікідзе):

- Чи був проведений аукціон з продажу частини будівлі теплиці літ.В-2 по 
вул.Партизанська,73 орієнтовною площею 100,0кв.м.

У разі продажу частини будівлі на аукціоні надати:
1) Експертну оцінку вартості частини будівлі теплиці літ.В-2 по вул.Партизанська,73 

орієнтовною площею 100,0кв.м;
2) Повідомлення у засобах масової інформації про проведення аукціону;
3) Установчі документи (статут, ліцензію, довідку або інші документи) підприємства, 

яке уповноважено проводити аукціон;
4) Результати проведення аукціону (протокол або інший документ);
5) Коли, ким та на яких умовах (вартість) було придбано частину будівлі теплиці літ.В- 

2 по вул.Партизанська,73 орієнтовною площею 100,0кв.м., комунального майна яке 
належить територіальній громаді міста;

6) Документ, що підтверджує отримання коштів Орджонікідзевською міською радою 
від продажу комунального майна.

В у-В' і О



Прізвище, ім'я, по-батькові, покупця, вартість за яку придбано комунальне майно на 
аукціоні не можуть бути приховані як персональні дані.

Копії наданих документів повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої 
на такі дії особи (прізвище, ініціали, посада).

Запитувана інформація не відноситься до інформації з обмеженим доступом.
Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні -  чітко напишіть, що вони відсутні.
Відповідь прошу надати письмово, адресу для отримання кореспонденції та 

контактний телефон вказано в бланку листа.
У разі відхилення нашого запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або 

неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, будемо змушені 
звернутися у відповідні державні компетентні органи для відновлення своїх порушених 
прав з віднесенням всіх витрат за Ваш рахунок.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 
розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти 
робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до частини 4 статті 21 За кону України «Про доступ до публічної інформації» 
при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, 
плата за копіювання та друк не стягується.

З повагою, Голова правління 
ГО «НОВЕ МІСТО-УКРАЇНА»


