
Про розгляд запиту на інформацію

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розглянуло запит на 

інформацію І. Кравченко від 09.02.2021, що надійшов листом Харківської 
обласної державної адміністрації від 16.04.2021 № 01-46/3013 щодо діяльності 
ТОВ «Коксовий завод» в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) 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, визначених Законом. Відповідь на запит публічної 
інформації має надаватися в тій формі, в якій вона зберігається в розпорядника.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи 

державної статистики здійснюють облік юридичних осіб та відокремлених 

підрозділів юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України (далі - ЄДРПОУ).
Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і 

умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики 

України від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

Разом з тим, інформуємо, що статтею 202 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та пунктами 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, який реалізує державну політику із здійснення 
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державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів. 
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 

затверджено Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею 

дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та 

громадян – підприємців, які отримали такі дозволи (далі – Порядок).
Згідно з пунктом 7 Порядку місцеві держадміністрації розглядають 

зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення 

їх публічного обговорення і повідомляють про це орган, який видає дозвіл. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020                 

№ 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади» Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на 

Міністерство енергетики України та утворено Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України, що діє на підставі положення затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614.

Згідно з відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, дата 

запису проведення державної реєстрації Міндовкілля – 19.06.2020. 

Центральний орган виконавчої влади є розпорядником відображеної та 

задокументованої будь-якими засобами та на бідь-яких носіях інформації, яку 

було отримано або створено в процесі виконання своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні. 

Міндовкілля дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарних джерел ТОВ «Коксовий завод» не видавало.
Крім того, слід зазначити, що на підставі документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
відповідно до статті 11 Закону Міністерство екології та природних ресурсів 

України видало дозвіл № 6310137900-236 від 07.12.2017 на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

ПРАТ «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ 24481702, 

місцезнаходження об’єкта за адресою: 61010, м. Харків, Карачівське шосе, 44)   

з терміном дії з 07.12.2017 по 07.12.2024. 

Відповідно до пункту 6 Порядку дозвіл на викиди № 6310137900-236      

від 07.12.2017 для ПРАТ «Харківський коксовий завод» видано за погодженням 

з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (лист від 04.12.2017 № 602-123-10/15535 щодо можливості 
видачі дозволу на викиди), з урахуванням протоколу громадських слухань                  

від 24.06.2017 та повідомлення Адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради від 03.07.2017 № 1280/0/152-17 про участь 

громадськості в процесі прийняття рішення про видачу дозволу на викиди та 



відсутності зауважень від громадських організацій та громадян щодо 

отримання дозволу на викиди ПРАТ «Харківський коксовий завод».
Виходячи з вищевикладеного, керуючись частиною третьою статті 22 

Закону Ваш запит перенаправлено розпорядникам інформації – Державній 

екологічній інспекції України, Державній служби статистики України (копія 

листа додається).

Додаток: на 1 арк, в 1 прим.
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