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Шеремету Дмитру

Про отримання публічної інформації

Головне управління ДФС у Хмельницькій області розглянуло Ваше
звернення про отримання інформації щодо розміру орендної плати,
встановленої для вказаних земельних ділянок, розташованих на території

Врубловецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької
області та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13.01.2011 NQ2939-IV (зі змінами та доповненнями), кожна
особа має право, зокрема, на ознайомлення за рішенням суду з інформацією
про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних. .
ІНтересІВ.

Статтею 20 Закону України «Про інформацію» визначено, що за
порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та

інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім
тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового
кодексу України від 02.12.2010 NQ2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі _
ІІКУ), платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом

(посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової

згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну,
комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання

посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо
передбачено законами.

Крім того, відповідно до підпункту 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 ПКУ,
посадові особи контролюючих органів зобов'язані не допускати розголошення
інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується,
зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію», інформацією
з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ
до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням
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А.А. Марценюк

(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до

передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

З метою дотримання вимог вищевказаних нормативно-правових актів,

ГУ ДФС у Хмельницькій області направлено запити до гр. Ковтун Ольги

Василівни, гр. Семенюк Валентини Василівни, гр. Зайця Олександра

Володимировича, гр. Мельниченко Володимира Володимировича, гр. Заєць.

Тамари Єфремівни з метою надання згоди на поширення запитуваної Вами

інформації, визначення порядку та умов її надання.

Після отримання відповідей від гр. Ковтун Ольги Василівни,

гр. Семенюк Валентини Василівни, гр. Зайця Олександра Володимировича,

гр. Мельниченко Володимира Володимировича, гр. Заєць Тамари Єфремівни,

за наявності законодавчих підстав для надання запитуваної Вами інформації,

Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області буде вирішено питання

щодо додаткового розгляду Вашого запиту.

В.о. начальника

Мазур,
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