
 

 

Зразок запиту про можливість ознайомлення з документами   

 

_________________________________________   

(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 

(в порядку статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації») 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» розпорядник інформації має обов’язок визначити спеціальні місця для роботи 

запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити 

виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії 

інформації тощо. 

 

Зважаючи на те, що при здійсненні професійної діяльності журналіста існує необхідність у 

ознайомленні із документами, які перебувають у розпорядженні  

 

_____________________________________________________________________________ 

(зазначити назву розпорядника публічної інформації, до якого спрямовано запит) 

прошу надати для ознайомлення та для виготовлення фото-/ксерокопій документи, що 

містять публічну інформацію, а саме: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

(Чітко зазначити, яку саме інформацію запитувач хоче отримати або зазначити вид, 

назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це 

відомо) 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________ 

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до частини 2 статті 1, пункту 1 частини 1 статті 3 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація є відкритою, 

крім випадків, передбачених законом; право на доступ до публічної інформації гарантується 

обов’язком розпорядників інформації надавати інформацію за запитами на інформацію. Крім 

того, частина 2 статті 19 названого Закону передбачає, що запитувач має право звернутись до 

розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується 

інформація його особисто чи ні. 



 

 

Враховуючи викладене, просимо надати для ознайомлення і виготовлення копій запитувану 

інформацію та документи протягом п’яти робочих днів, повідомивши мене/нас про час та 

місце, де ми можемо ознайомитись із ними по телефону: _______________ або за поштовою 

адресою /адресою електронної пошти: _______________________________. 

З повагою,  

                      ______________   ______________________ 

                                                                       (підпис)                 (ПІБ запитувача) 

 

 «____» __________________ 20____ р. 

 

 


