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Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 
 

Про розгляд запиту на інформацію 

 

Відповідно до листа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України від 28.04.2021 №25/6-14/8923-21, Державна екологічна інспекція України 

розглянула Ваш запит на публічну інформацію від 08.04.2021 (вхідн. 

Держекоінспекції віл 13.04.2021 № 182/ЗДПІ-21), який надійшов до Міндовкілля з 

листом Харківської обласної державної адміністрації від 16.04.2021 № 01-46/3013, 

щодо надання інформації про ТОВ «Коксовий завод», що ймовірно здійснює 

діяльність за адресою: вул. Карачівське шосе, 44, м. Харків, і в межах повноважень 

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. 

Відповідно до статті 202 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 є центральним органом виконавчої влади, який 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. 

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства на території Харківської області здійснює територіальний орган 

Держекоінспекції – Державна екологічна інспекція у Харківській області (далі – 
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Інспекція), згідно з Положенням про Державну екологічну інспекцію у Харківській 

області (нова редакція), затвердженим наказом Держекоінспекції від 02.02.2021 № 54. 

Вищезазначений запит на інформацію, що надійшов листом Департаменту 

масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської 

обласної державної адміністрації від 16.04.2021 № 17.01-12/1448, вже перебував на 

розгляді Інспекції. За результатами його розгляду Вам надано відповідь листом 

Інспекції від 20.04.2021 № 1816-05-09 (копія додається). 

За інформацією Інспекції, планові (позапланові) заходи державного нагляду 

(контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Коксовий завод» Інспекцією не проводились. А відтак, 

відсутня будь-яка інформація щодо діяльності цього суб’єкта господарювання.   
Додатково повідомляємо, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 

доступному за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search, відсутні 

відомості про суб’єкта господарювання з таким найменуванням. 

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: зазначене на 1 арк. в 1 прим. 

 

 
Голова                                                                   А. МАЛЬОВАНИЙ 
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