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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розглянуло Ваш
запит на інформацію щодо надання копії звіту по інвентаризації викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Коксовий завод «Новомет»
(далі – Звіт) в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими 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 даним 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 статті 7 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13
цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть
поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації.
Крім того, відповідно до пункту четвертого статті 4 Конвенції про доступ
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до
правосудя з питань, що стосується длвкілля (Орхуська Конвенція) у запиті, про
надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо її оприлюднення
може негативно вплинути на: інтереси третьої сторони, яка надала інформацію,
якщо ця сторона не зв'язана зобов'язаннями діяти належним чином, або якщо на
цю сторону не може бути покладено такого зобов'язання, і в тих випадках, коли
ця сторона не дає згоди на оприлюднення відповідного матеріалу.
Листом ТОВ «Коксовий завод «Новомет» від 26.04.2021 № 26/04-01,
повідомив щодо визнання інформації, яка міститься в Звіті комерційною
таємницею та віднесення до інформації з обмеженим доступом. Крім того,

підприємство, як власник конфіденційної інформації, яка міститься у Звіті по
інвентаризації викидів забруднюючих речовин, реалізуючи своє право на
захист від незаконного використання цієї інформації третім особам, надане
йому статтею 162 Господарського кодексу України, не дає згоди на
розповсюдження копії Звіту, а також інформації, яка в ньому викладена (копія
листа додається).
Разом з тим, зазначаємо, що правові підстави для отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами врегульовано статтею 11 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря».
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).
Порядком передбачено, що для отримання дозволу на викиди суб'єкт
господарювання, зокрема: готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги
викидів забруднюючих речовин, де наводяться відомості щодо виду та обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, готує у складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів
для отримання дозволу на викиди розділ «Інформація про отримання дозволу
для ознайомлення з нею громадськості».
Враховуючи вищевикладене, Міндовкілля повідомляє про відмову у
задоволенні Вашого запиту.
Крім того, інформує про можливість надання інформації, яка стосується
документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин
ТОВ «Коксовий завод «Новомет» в порядку визначеному вимогами Закону
України «Про доступ до публічної інформації»
Разом з тим, повідомляємо, що рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації можуть бути оскаржені запитувачем у порядку
передбаченою статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
Додаток: на 1 арк., в 1 прим.
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