
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розглянуло Ваш 

запит щодо надання інформації стосовно відмов за результатами розгляду 

документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами ТОВ «Коксовий завод «Новомет» в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 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 даним законом.

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.
Так, Ваш запит підлягає задоволенню шляхом надання наступних копій 

документів:
- Листів Міндовкілля від 10.09.2020 № 14/14-01/627-20;                               

від 22.10.2020№ 14/14-01/1126-20; від 23.12.2020 № 14/14-01/2026-20;                      

від 14.01.2021 № 14/14-01/78-21; від 19.01.2021 №14/14-01/114-21;                           
від 01.03.2021 № 14/14-01/538-21;

- Листів ТОВ «Коксовий завод «Новомет» від 14.01.2021 № 14/01-06; 

від 15.01.2021 № 15.01.2021.

Суб’єкт господарювання ТОВ «Коксовий завод «Новомет» неодноразово 

звертався до міністерства щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Міндовкілля за результатами розгляду документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
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ТОВ «Коксовий завод «Новомет» надало дві відмови (лист від 14.01.2021                  

№ 14/14-01/78-21 та від 01.03.2021 № 14/14-01/538-21).

ТОВ «Коксовий завод «Новомет» листом від 26.11.2020 № 26/11-03, який 

зареєстрований в Мінідовкіллі 02.12.2020 № 22195 направив документи, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 
Листом від 14.01.2021 № 14/14-01/78-21 Міндовкілля суб’єкта 

господарювання повідомило щодо наявності зауважень в документах, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів ТОВ «Коксовий завод «Новомет».
Разом з тим, інформуємо, що твердження, що наводиться у Вашому 

інформаційному запиті щодо повідомлення адвоката ТОВ «Коксовий завод 

«Новомет» про надання відмови у видачі дозвільного документу з причин 

раніше не зазначених є безпідставними, оскільки ТОВ «Коксовий завод 

«Новомет» звернувся до Міндовкілля листом від 16.01.2021 № 1641/10/21 щодо 

повернення без розгляду документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів 

які були подані 26.11.2020 № 26/11-03 та Міндовкілля листом від 19.01.2021            

№ 14/14-01/114-21 повернуло зазначені матеріали суб’єкту господарювання 

разом з листом від 14.01.2021 № 14/14-01/78-21.

Згодом, ТОВ «Коксовий завод «Новомет» листом від 15.01.2021                        

№ 15/01-02 подано документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 
З вищевикладеного випливає, що Міндовкілля розглядало документи, у 

яких обґрунтовуються обсяги викидів, які були надані ТОВ «Коксовий завод 

«Новомет» листом від 15.01.2021 № 15/01-02, як вперше подані, оскільки 

суб’єкт господарювання не зазначав в листі факту повторного подання 

документів, також, не вказав інформацію щодо усунення зауважень наданих в 

попередньому листі Міндовкілля та звертався з запитом на повернення 

документів без розгляду.
Так, Міндовкілля розглядало документи, у яких обґрунтовуються обсяги 

викидів, які були подані ТОВ «Коксовий завод «Новомет» листом                             

від 15.01.2021 № 15/01-02 як вперше подані та листом від 01.03.2021                                      

№ 14/14-01/538-21 повідомило щодо необхідності доопрацювання зазначених 

документів.
Разом з тим, інформуємо, що відповідно до підпункту 3 частини 2 розділу 

2 «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» з дня оголошення карантину 

зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та 

інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. 
Так, враховуючи вищевикладене, Міндовкілля листом від 23.12.2020        

№ 14/14-01/2026-20 повідомив ТОВ «Коксовий завод «Новомет» щодо 

продовження терміну розгляду документів, що обґрунтовують обсяги викидів, 



для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.
Крім того, Міндовкілля за результатом розгляду листів ТОВ «Коксовий 

завод «Новомет» від 31.08.2020 № 31/08-02 та від 17.09.2020 № 17/09-02 

повідомляло суб’єкта господарювання, щодо неможливості розгляду 

документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, оскільки Звіт по Інвентаризації на той час був не зареєстрований 

(лист від 10.09.2020 № 14/14-01/627-20 та від 22.10.2020 № 14/14-01/1126-20).

Виключно після усунення всіх викладених невідповідностей, 
Міндовкіллям було зареєстровано Звіт по Інвентаризації 18.11.2020. 

Звертаємо увагу, що лише на підставі зареєстрованого звіту по 

інвентаризації суб'єкт господарювання готує документи, в яких 

обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, відповідно до 

Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, затвердженої 
наказом Мінприроди від 09.03.2006 № 108, відповідно до яких видається дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами.

Додаток на 10 арк., в 1 прим.
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