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Про розгляд запиту на інформацію 

 

За результатами розгляду Вашого запиту на доступ до публічної інформації 
від 21.05.2021, яке надійшло листом Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України від 26.05.2021 № 25/6-23/10949-21, щодо імпорту мастил (олив) 
та збирання відпрацьованих мастил (олив), повідомляємо наступне. 

Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, 
що публічна інформація – 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. 

З огляду на зазначене вище, надаємо Вам наявну інформацію  
за 2019-2020 роки про стан провадження господарської діяльності у сфері 
поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) що надійшла  
від переробників відпрацьованих мастил (олив) відповідно до пунктів 4, 5 

«Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), 
утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221. 

Також повідомляємо, що для господарської діяльності у сфері поводження з 
відпрацьованими мастилами (оливами)  офіційним документом «Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря», встановлюється певна кількість 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час спалювання 
відпрацьованих мастил (олив) стаціонарними  джерелами  підприємств,  установ,   
організацій з описом впливу на навколишнє природнє середовище. 

Відповідно до статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та пункту 1 Положення про Державну екологічну 

інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі 
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– Держекоінспекція) від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція є центральним 
органом виконавчої влади, який реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів. 

Враховуючи вищевикладене, Держекоінспекція не є розпорядником 
інформації щодо існуючих заводів в Україні, які можуть відпрацьоване мастило 
переробити в кінцевий продукт. 

  

Додаток: зазначене на 1 арк. в 1 прим.  
 

 

Перший заступник Голови                                                             Дмитро ЗАРУБА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Світлана Тараненко 521-20-39 
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