
 
 

 

 

 

На №  10011  від 16.01.2020 

Коваль Ю. 
foi+request-61201-77d93aa2@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Юліє! 
 

     До Інформаційного управління апарату Верховної Ради України 
16.01.2020 року (№ 10011), форматом запит на отримання публічної 
інформації надійшов текст такого змісту:  «Доброго дня! 
 

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право 
звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання 
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію: 
 

Щодо зниження ставки податку на додану вартість для деяких видів 
сільськогосподарської продукції. На сайті Верховний Раді України 
були подані такі законопроекти щодо зниження ставки  5363 від 
04.11.2016, та 7420-2 від 03.01.2018, але на жаль вони до сих 
пір залишились без розгляд. Тому доречно було в цей час коли 
українська сім’я половина свого доходу витрачають на продукти 
харчування, які постійно дорожчають знизити податок. Так, 
наприклад, ставка ПДВ у Німеччині на продукти харчування – 7 %, 
у Польщі – 5 %, а в Україні – 20 %. Навіть в новинах це питання 
багато разів піднімалося: Експерт: ставка ПДВ на продукти в 
Україні є найвищою у Європі. Якщо б в Україні ставка ПДВ на 
продукти була б така як в Польщі, тобто 5% замість 20%, то 
продукти коштували б на 14% дешевше. Доречи в Польщі де зарплата 
набагато вища ніж в Україні продукти харчування коштує майже 
однаково. 
 

З повагою, 
 

Юля Коваль 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною 
поштою на адресу foi+request-61201-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

----------------------------------------------------------------

--- 

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", 
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати 
запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих 
запитів та відповідей на них 
        Згідно з пунктом 1 статті 1 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації": "Публічна  інформація  -  це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була 
отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб'єктами владних  
повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або  
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яка  знаходиться  у  володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом". 

Повідомляємо, що згідно з положеннями статей 1, 19 Закону 
«Про доступ до публічної інформації», пункту 1 Розпорядження Голови 
Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення 
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті 
Верховної Ради України» суть запиту на інформацію зводиться до прохання 
надати вже існуючу інформацію (копії документів) і не вимагає створення у 
відповідь на запит нової інформації. 

З огляду на характер запитуваної Вами інформації повідомляємо, що 
інформація, яку Ви  бажаєте отримати, не може вважатися запитом на 
отримання публічної інформації.  

    Якщо бажаєте отримати відповіді та роз’яснення на  порушені у листі 
питання, радимо звернутися  відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян». 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про звернення громадян", 
"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою 
або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних 
та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення".  

Радимо Вам направити звернення, оформлене належним чином – 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян", до Відділу з питань 
звернень громадян Апарату Верховної Ради України.  

Письмові звернення можуть бути надіслані Вами з використанням 
мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) 
шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет 
громадянина» Верховної Ради України. 

Ознайомитися з умовами подання звернення Ви можете на сайті 
Відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України - 

http://vzvernen.rada.gov.ua/. 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», 
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України.  

 

       З повагою 

Заступник керівника управління                О.КУЗЬМІН 
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