
Зразок запиту на публічну інформацію  

_________________________________________   

(найменування розпорядника інформації) 

_________________________________________ 

(адреса місцезнаходження розпорядника 

інформації) 

_________________________________________ 

(телефон, інші засоби зв’язку) 

 

_________________________________________   

(ПІБ/найменування запитувача інформації) 

_________________________________________ 

(адреса запитувача інформації) 

_________________________________________ 

(телефон, інші засоби зв’язку) 

 

 

З А П И Т 

на отримання публічної  інформації 

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, 

зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується 

обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників 

інформації,  оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої 

діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».   

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 

інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при 

цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до 

розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця 

інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати 

інформацію: 

1) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

2) _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 

(поставити питання щодо інформації або документів, які стосуються повноважень 

розпорядника інформації, до якого ви звертаєтесь)  

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  просимо 

надати відповідь  протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.  Відповідь просимо 

надіслати на адресу: _________________________ (вказати поштову адресу або електронну 

адресу) або повідомити за телефоном ______________, де та коли журналіст зможе 

ознайомитись та/або зробити відповідні копії документів.   

У випадку, якщо запитувана інформація буде перевищувати 10 сторінок, гарантуємо 

відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». (дане речення треба включати, якщо ви хочете 

отримати копії документів та готові заплатити за це). 

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної 

інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом свого права на інформацію до суду 



або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

«______»__________ _______ р.  

                      ______________   __________________________ 

                                                                         (підпис)                 (ПІБ запитувача) 

 



 


