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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69 І 07, тел/факс (061) 2 І 9-05-15, тел. 219"05- І 6
е-гпаіі: zp.official@sfs.gov.Lia Код ЄДРПОУ 39396146

____№ _ на№-----"------ від _

Гр. Пилипенку О.О.

fоі+request-4З 03 7-
9саае07e@dostup.pravda.com. ua
foi+request-43036-
86adle2b@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло Ваши запити на
отримання публічної інформації від 01.12.2018 б/н (вх. №162/зпі/8 від 04.12.2018 та
вх. №163/зпі/8 від 04.12.2018), скеровані для розгляду ДФС України листом від
04.12.2018 №37615/7/99-99-17-03-17, та у межах компетенції повідомляє.

Інформацію щодо реалізації заставного майна боржника
ПрАТ «Приазовкурорт» із визначенням назв та адрес розташування майна, початкової
вартості та сум реалізації такого майна, осіб, що брали участь в аукціонах,
проведених протягом 2018 року, надано Вам листом ГУ ДФС у Запорізькій області
від 03.12.2018 №11485/08-01-17-02. Аукціони протягом 2016-2017 років не
проводились.

У свою чергу, ГУ ДФС у Запорізькій області, не має змоги більш детально
ідентифікувати фізичних осіб, які брали участь у аукціонах з реалізації майна
боржника, в силу обмежувальних положень ч. 1 ст. 14 Закону України від 01.06.2010
№ 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі - Закон).

Так, згідно положення ч. 1 ст. 14 Закону, поширення персональних даних
передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта
персональних даних.

Згідно ст. 2 Закону персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Крім того, згідно положень ч. 3 ст. 10 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939-
VI «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація, що містить
персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі
відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про
захист персональних даних";
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2) фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації
у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних".

Акт опису майна Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області від
26.06.2015 № 9 надається.

Додаток на 8 арк.

Заступник начальника Р .М. Рачинський
--

Костюченко 2190568


