
 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

Новопечерський пров. 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс: (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56 

E-mail: info@dei.gov.ua, сайт: www.dei.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508533  

___________________________________________________________________________________ 

від ___________ 20__ р. № _______                                  На № _________ від ___________ 20__ р. 

 

 Державна екологічна інспекція 

Столичного округу  

 

Гр. Ірина 

<foi+request-77505-75bad212 

@dostup.pravda.com.ua> 

  

Про передачу за належністю  

  

Держекоінспекція отримала запит на інформацію гр. Ірини від 30.10.2020 

стосовно надання копій акта відбору проб організованих викидів стаціонарних 

джерел від 19.09.2020 № 03-20 та протоколу вимірювань вмісту забруднюючих 

речовин в організованих викидах стаціонарних джерел від 20.09.2020 № 03-20,       

які було складено під час проведення позапланового перевірки підприємства       

ПрАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій» код ЄДРПОУ 01273711, 

Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, та у межах компетенції 

повідомляє. 

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. 
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Відповідно до пунктів 1 та 7 Положення про Державну екологічну інспекцію 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017      

№ 275, Держекоінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів України, і який реалізує державну політику 

із здійснення державного нагляду (контролю) 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 території Київської області здійснюється 

Державною екологічною інспекцією Столичного округу відповідно до Положення 

про Державну екологічну інспекцію Столичного округу (нова редакція, 

ідентифікаційний номер 42163667), затвердженого наказом Держекоінспекції        

від 28.04.2020 № 137. 

З огляду на зазначене, запит на інформацію направляється за належністю       

до Державної екологічної інспекції Столичного округу розгляду та для надання 

відповіді. 

Копію відповіді гр. Ірині надати Держекоінспекції через систему електронної 

взаємодії (ДОК ПРОФ).  

Відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформацію» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

  

Додаток: Копія запиту на інформацію гр. Ірини від 30.10.2020 на 1 арк. в 1 прим. 

  

  

Голова                        А. МАЛЬОВАНИЙ 

  

  

  

  

  

  

  

Ярина Дзюба 521 20 39 
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