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    №   ________________ 

    від “__” _______ 20__ р. 
на №   ________________ 

    від “__” _______ 20__ р. 
 
 

 

Про розгляд звернення 
 

Державна екологічна інспекція України розглядає запит на інформацію 
пані Ірини, який надійшов через сайт “Доступ до Правди”  (вх. Держекоінспекції 
від 28.07.2020 № 291/ЗДПІ-20), щодо здійснення у період  2015-2020 років 
планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) дотримання 
вимог природоохоронного законодавства суб’єктом господарювання            
ТОВ "ОРІЄНТИР-БУДЕЛЕМЕНТ" (код ЄДРПОУ 36108100), яке знаходиться           
за адресою: б-р Незалежності, 28-А, м. Бровари, Київська обл.,               
а також результати здійснення таких заходів (копія додається). 

Статтею 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 
визначено, що 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 яка знаходиться                                
у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації.  

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ                           
до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи                                            
до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. 

Згідно до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та Положення про Державну екологічну інспекцію 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017                    
№ 275, Держекоінспекція реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів та здійснює свої повноваження 
безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи. 

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
природоохоронного законодавства на м. Києва проводиться міжрегіональним 
територіальним органом Держекоінспекції – Державною екологічною інспекцією             

Державна екологічна інспекція 
Столичного округу 

 

Ірині 
foi+request-73115-8fdc78ce@dostup.pravda.com.ua 

 

 

 

$`6EB@0|QRPXVs¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Столичного округу (відповідно до Положення про Державну                                    
екологічну інспекцію Столичного округу, затвердженого наказом 
Держекоінспекції від 28.04.2020 № 137 (нова редакція), яка є розпорядником 
інформації щодо результатів здійснення перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства на підконтрольній території та матеріалів, 
складених за результатами таких перевірок. 

З огляду на зазначене, запит на інформацію пані Ірини            

направляється за належністю до Державної екологічної інспекції                                                     
Столичного округу для опрацювання в межах визначеної компетенції, підготовки 
запитуваної інформації та надання можливості запитувачу ознайомитися                                 
з інформацією, доступ до якої необмежений (копію відповіді запитувачу                                  
до 03.08.2020 одночасно направити до Держекоінспекції на електронну адресу 
atm@dei.gov.ua). 

 

Додаток: за текстом на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

Перший заступник Голови                                                         Д. КАПЛУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Мороз 521-20-27 
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