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Міжнародна благодійна організація 
«Екологія-Право-Людина»
79000, м. Львів, а/с 316

Про розгляд запиту на інформацію

Держекоінспекція України розглянула запит на інформацію Міжнародної
благодійної організації «Екологія-Право-Людина» від 29.03.2013 № 94 стосовно 
доступу громадськості до актів перевірок дотримання вимог природоохоронного 
законодавства суб’єктами господарювання та повідомляє.

З метою захисту репутації юридичних або фізичних осіб, запобігання
розголошенню інформації відповідно до частини 2 статті 6 та підпункту 1 пункту 1 
статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», акти перевірок 
дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання 
не розміщуються на офіційному веб-сайті //www/dei.gov.ua/ Держекоінспекції 
України.

Разом з тим, повідомляємо, що на всі запити, які надходять до 
Держекоінспекції України, надаються повні та ґрунтовні відповіді.

Крім того, на офіційному веб-сайті //www/dei.gov.ua/ висвітлюється вся 
інформація щодо діяльності Держекоінспекції України та її територіальних органів.
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Щодо результатів 
розгляду звернення

Державна екологічна інспекція України в межах компетенції розглянула 
Ваше звернення від 06.08.2013 № 254 стосовно доступу до текстів актів 
перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства та 
повідомляє.

Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про інформацію» 
інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна та службова 
інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, 
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. Конфіденційна 
інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов.

Акти перевірок суб’єктів господарювання та протоколи про 
адміністративні правопорушення містять конфіденційну інформацію про 
юридичних та фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, Держекоінспекція України не може 
надати доступ до текстів актів перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства через власну офіційну веб-сторінку та 
офіційні веб-сторінки її територіальних органів без згоди відповідних осіб.
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