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Міжнародній благодійній організації
«Екологія - Право - Людина»
а/с 316 м. Львів, 79000

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області (надалі 
Держекоінспекція) розглянувши Ваш інформаційний запит щодо забезпечення 
доступу громадськості до результатів перевірок повідомляє наступне.

Відповідно до Положення про державну екологічну інспекцію в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
(затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
04.11.2011р. за №429, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25.11.2011р. за № 1347/20085), Закону України «Про Інформацію», Закон) 
України «Про доступ до публічної інформації», з метою організації своєї 
діяльності, Держекоінспекція забезпечує доступ до публічної інформації, що 
знаходиться у її володінні.

На виконання статті 5 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Держекоінспекція 
щоквартально оприлюднює на офіційному сайті Державної екологічної 
інспекції України (dei.gov.ua) квартальні планові заходи з виконання 
державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання.

Держекоінспекція в межах своєї компетенції, з метою інформування 
громадськості, розміщує в засобах масової інформації матеріали з питань 
здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних 
ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 
відходами) небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 
агрохіміка гами.

З метою формування інформаційного простору з питань збереження 
довкілля, екополітики держави впродовж 2012 року на сайтах Держекоінспекції 
України, Мінприроди України, Закарпатської облдержадміністрації, на 
телеканалах ’’Тиса”,” 1+1” , “21 канал”, “Інтер”, «М-студіо», радіо “Свобода”, 
“103,0 ФМ”, обласному радіо, на сторінках обласних ЗМІ: газетах “Новини 
Закарпаття”, “РЇО”, “Старий замок Паланок”, “Закарпатська правда”, “Неділя”, 
та електронних виданнях: www.zalcarpattya.net.ua; www. news. uzh цогосі. на;
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www.uzhgorod.net.ua, www. u a- rep ort er. c om. u a; www.kolyba;
www.mukachevo.net; www.zik.com.ua та інших Держекоінспекцією розміщено 
211 матеріалів, дано 6 інтерв’ю (в т.ч. _телеканалу “ 1 + 1” щодо недопущення 
випадків самовільного забору піщано-гравійної суміші, проведення операції 
“Новорічна ялинка”), 6 коментарів, в т. ч. про результати здійснення 
державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та 
раціональним використанням природних ресурсів на території Закарпатської 
області, виявлені в ході інспекційних перевірок порушення вимог 
природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання різних форм 
власності та притягнення винних до відповідальності, пред’явлення претензій 
та позовів за екологічні збитки, про участь у форумах, конференціях, семінарах 
природоохоронного характеру, про проведення операцій “Первоцвіт-2012”, 
“Нерест”, сезону полювання, місячника благоустрою, заходів в рамках 
відзначення Дня довкілля та акції “За чисте довкілля”, про зустрічі експертів 
Робочих груп з питань охорони якості транскордонних водотоків в рамках 
виконання двосторонніх Угод між Урядом України та Урядом Угорщини 
Республіки, між Урядом України та Урядом Словацької Республіки, між 
Урядом України та Урядом Румунії з питань водного господарства на 
прикордонних водах та ін.

В засобах масової інформації висвітлювалась робота Держекоінспекції під 
час реалізації Міністерством екології та природних ресурсів проекту очистки 
України, в тому числі території Закарпаття, від непридатних до використання 
хімічних засобів захисту рослин і тари від них.

При Держекоінспекції створена і працює Громадська рада організацій та 
об’єднань природоохоронного спрямування, до складу якої входять: 
Карпатський екологічний клуб «Рутенія», Екологічний клуб «Еко-Екс», 
Регіональне молодіжне екологічне об'єднання «Екосфера», Громадський 
благодійний фонд екологічного та туристичного розвитку «Ужанська долина», 
Благодійний фонд «Європейський дім», Закарпатський обласний Центр 
Дорадництва, Екоклуб «Карпати», Закарпатська обласна організація 
Всеукраїнської екологічної ліги, Благодійний фонд «Церква і навколишнє 
середовище», Соціально-екологічна громадська організація «Чистий Берег».

Протягом 2012 року до Держекоінспекції надійшло 198 звернені, 
громадян, в тому числі 39 колективних. 191 звернення отримано звичайною 
поштою, 7 в телефонному режимі.

Держекоінспекцією надано відповідь на всі звернення громадян, що 
надійшли протягом 2012 року.

Протягом І кварталу 2013 року до Держекоінспекції надійшло 55 звернень 
громадян, в тому числі 8 колективних, 47 звернень отримано звичайною 
поштою.

Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області протягом 
І кварталу 2013 року було надано відповідь на 40 звернень громадян, 15 із них 
знаходяться на контролі.

Крім того, Держекоінспекцією здійснюється інформування громадськості 
про аварійні забруднення об'єктів навколишнього природного середовища та про 
хід ліквідації аварійних ситуацій, про результати здійснення державного
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контролю за охороною навколишнього природного середовища та 
раціональним використанням природних ресурсів на території Закарпатської 
області, виявлені в ході інспекційних перевірок порушення вимог* 
природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання різних форм 
власності та притягнення винних до відповідальності, пред’явлення претензій 
та позовів за екологічні збитки, про участь у форумах, конференціях, семінарах 
природоохоронного характеру, про проведення екологічних операцій.

Заступник начальника 
Держеконспекції О.Фенцик
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Державна екологічна інспекція у
Закарпатській області
вул. Собранецька, 46, м. Ужгород, 88017

Запит на публічну інформацію

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (надалі -  ЕПЛ) відповідно 
до своїх, статутних завдань здійснює захист екологічних прав фізичних та юридичних осіб, 
захист довкілля, сприяє розвитку природоохоронної справи та розвитку екологічної освіти, 
науки та культури.

27 червня 2013 року ЕПЛ зверталася до Державної екологічної інспекції у Закарпатській 
області (надалі - Інспекція) із скаргою № 212, в якій просила провести перевірку дотримання 
вимог природоохоронного законодавства ФГ «Світ м'яса» та надати копії актів, приписів та 
інших документів, складених Інспекцією в результаті перевірки.

Листом № 2746/12 від 15.07.13 року Інспекція повідомила, що за результатами 
перевірки посадових осіб притягнуто до відповідальності та вручено припис про усунення 
порушень вимог природоохоронного законодавства, виявлених у ході перевірки. Проте копії 
цього припису та акту перевірки нам надано не було.

Відповідно до ч, 4 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» до інформації з обмеженим доступом не 
’ можуть бути віднесені відомості про стан праропорядку, про факти порушення прав і свобод 
людини і громадянина, про незаконні дії, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Відповідно до пп. ж п. 1 ч. 1 ст. 4, г і 2 ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про засади запобігання та 
протидії корупції» посадовим та службовим особам органів державної влади забороняється 
надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає 
наданню відповідно до закону. За невиконання вищенаведених норм винні особи несуть 
адміністративну відповідальність відповідно до ст. 212-3 КпАП.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Законом України «Про доступ до публічної 
інформації»,

г

просимо:

1. Надати копії актів, приписів та інших документів, складених Інспекцією в результаті 
перевірки ФГ «Світ м'яса» за скаргою ЙПЛ № 212 від 27.06.13 року.

2. Відповідь на запит просимо надати письмово у строк, встановлений ст. 20 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», та надіслати на таку адресу: 
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина», а/с 316, м. Львів, 
79000.

У випадку ненадання копій запитуваних документів ми 
такі дії в органи прокуратури та до суду.

і. будемо оскаржувати

Виконавець:
Марта Панькевич 
тел.(032)243-38-88

З повагою,
виконавчий директор
МБО «Екологія-Право-Людина» Олена Кравченко

mailto:epl@mall.Mv.ua
http://epl.org.ua


DT : LESNIKI ШЙКС NO. : S0312613S34 ЙЕГ. 15 2013 11:49 CTP1 I

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ШСГОКЩЯ УКРАЇНИ.
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА; ЖСПЕКЩЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

f, ' / 
вул. Швабська, Н , м. У>т>род» SgOl&. тел/факс 61-43-30» тея б і-33-б з. E-mail: za kfft?d ei.ua

_  Н а№  ■ ____________________віа

Міжнародна благодійна організація 
«Екологія-ІТраво-Людина>>

'  а/с 316, м, Львів, 79000

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області розглянувши Ваш 
••заде на публічну інфорМші^'’Ж247\ВІД • 01 серпня- 2013 року повідомляє 
наступне.,.

У відповідності до пункту-2 статті 21. Закону України «Про інформацію»
.фнфіденційна інформація — щформаїця профізйчну; особу (персональні данні) 
або юридичну особу, доступ, та поширбвдя якої можливі лише за згодою її 
власників (тобто тих, кого ця- інформація безпосередньо стосується) та на тих 
умовах-,, які вони'вкажуть,. Конфіденп^а.'ідформадія може поширюватись за 
бажанням (згодою) відповідної особ.и;у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов-, а також в інших випадках, визначених законом.
• ' . - Згідно Порядку : організації та проведення перевірок суб'єктів 
господарювання щодо дотримання вимог. природоохоронного законодавства 
затвердженого наказом Мінприроди №464 від 10,09-2008 року, зареєстровано в 

/Мін’юсті 15.09.2009- року за,- №18/16034, державні інспектори зобов'язані 
забезпечувати нерозгодошення комерційної. ■ таемриці,. що. стає достугшою 
посадовим особам під час здійснення перевірок-

Враховуючи наявність- в -матеріалах . перевірки дотримання вимог 
.природоохоронного •' законодавства: ФГ' <<Світ ,г#*яса» конфіденційної та 
комерційної : інформації (ща .відноситься' до комерційної таємниці) у 
Держекоінспекції відсутні підстави надання, копій вищезазначених матеріалів 
перевірки. , ‘ • ’ .

Начальник Держекоїнспеедц W  С. Рішко

МЩ’рччко"б'Ш-50


