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Щодо надання інформації

Шановна пані Олександро!
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло в
межах компетенції Ваш інформаційний запит та інформує, що відповідно до
підпункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» прийнято рішення про відмову в задоволенні запиту на інформацію
у зв‘язку з тим, що Міндовкілля не є розпорядником запитуваної інформації.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» рішення про відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути
оскаржено до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Додатково інформуємо, що відповідно до статті 27 Закону України «Про
відходи» (далі – Закон) з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження
та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів
ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура, обсяги утворення,
кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними
та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки. На
виконання зазначеної статті і з метою систематизації та уніфікації інформації
Кабінет Міністрів України прийнято постанову від 31.08.1998 № 1360, якою
затверджено Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів (далі - Порядок).
Відповідно до пункту 5 Порядку складення і ведення реєстру здійснюють
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації за участю територіальних органів
Держсанепідслужби.
На Вашу адресу надсилаються наявна в Міндовкіллі інформація щодо
регіональних реєстрів об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
(додається).
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З іншою узагальненою інформацією про поводження з відходами Ви можете
ознаймитись у розділі «8. Відходи» Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища за 2018 рік, яка оприлюднена на сайті
Міндовкілля- https://mepr.gov.ua/news/35937.html.
На сторінці https://mepr.gov.ua/news/32893.html Ви можете ознайомитись з
регіональними доповідями за 2017 рік, які містять узагальнену інформацію про
поводження з відходами в конкретному регіоні.
Також повідомляємо, що відповідно до статті 25 Закону до компетенції
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства (Мінрегіону України), у
сфері поводження з відходами належать нормативно-методичне забезпечення з
питань поводження з побутовими відходами, розроблення та затвердження норм
і правил у сфері поводження з побутовими відходами. За результатами
інвентаризації
сміттєзвалищ
на
сайті
Мінрегіону
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiyashhodo-poligoniv-zvalishh-pobutovih-vidhodiv-v-ukrayini/ опубліковано їх перелік
за регіонами (додається).
Також Мінрегіон щорічно оприлюднює узагальнену інформацію щодо
стану
поводження
з
побутовими
відходами
в
Україні
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferypovodzhennya-z-pobutovymy-vi/.
Щиро дякуємо за небайдуже ставлення до проблем довкілля.
Додатки: 1. Архів регіональних реєстрів об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів в електронному вигляді;
2. Файл Info_poligoni-2017_oblasti.xlsx.
З повагою
Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
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