ПРЕДСТАВНИК
УПОВНОВАЖЕНОГО
BEPXOBHOi РААИ УКРАIНИ
3 ПРАВ ЛЮДИНИ

REPRESENTATIVE
ОF ТНЕ UKRAINIAN
PARLIAMENT COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS
Те].: (+380 14) 25З 220З

вул. IЕститлська,2ll8
01008, м. Киiв, Yrcpaiнa

2l18. hrstytutska

Fах.:(+З80 44)22б З427
E-rnai1 : hotl ine(4ombudsman. gov. uа
http :/i rvrvw. ombudsman. gov.tta

,<

J/p

Str.

Kyiv. 0l008. Ukraine

/Z > /а

20

/а,^ р.

l'оловному редактору
регiональноI газети <<Екологiя
промислового краю>>
Плющаковiй Л.А.
пр. Миру, буд.8, оф.26
м. Краматорсък, 84313
epk.info.20 1 5 @gmail.com

IIIацggца Лiно Анатолiiвно!

Щодатково до листа М |7l|4-З24459.|8/08-112 вiд l7.09.2018 та у
вiдповiдь на Ваше звернення вiд 15.11.2018 щодо результатiв розгляду Вашого
звернення вiд 15.06.2018 J\Ъ 54118 стосовно порушення MiHicTepcTBa екологii та
природних pecypciB (далi - MiHicTepcTBo) повiдомляю таке.
Пiд час перевiрки викладених Вами обставин, з метою з'ясування
наявностi запитуваних у запитах вiд 26.04.2018 jЮ 25l|8 та вiд 14.05.2018
J\b30/18 документiв в сканованому виглядi, до MiHicTepcTBa направлено
вiдповiдний загlит.
У вiдповiдь повiдомлено, що в MiHicTepcTBi не володiе заIIитуваними
Вами копiями документiв в сканованому виглядi, у зв'язку з чим Вам надано 10
cTopiнoK та виставлено рахунок на оплату за когliювання або друк iншоi
частини iнформацii.
Звертаемо увагу, що статтею 34 Конституцii Украiни передбачено, що
кожен мае право вiльно збирати, зберiгати, використовувати i поширювати
iнформацiю усно, письмово або в iнший спосiб - на свiй вибiр.
Згiдно з частиною другою cTaTTi 7 Закону Украiни кПро iнформацiю>
HixTo не може обмежувати права особи у виборi фор, i джерел одержаннrI
iнформацii, за винятком випадкiв, передбачених законом.
Частиною п'ятою cTaTTi 19 Закону, зокрема, передбачасться можливiсть
зазначення у запитi лише електронноi адреси. I-{e свiдчить про можливiсть
обрання виключно електронноi форми листування з розпорядником iнформацiТ,
й, вiдповiдно, отримання запитуваних копiй документiв тiльки на електронну
адресу. KpiM того, згiдно положенъ п. 4 частини першоi cTaTTi |4 Закону
розшорядник iнформацii зобов'язаний визначати спецiальнi мiсця для роботи
запитувачiв з документами чи iх копiями, а також надавати право запитувачам
робити виписки з них, фотографувати, копiювати, сканувати ik, записувати на

робити виписки з них, фотографувати, копiювати, сканувати ik, записувати на
будь-якi Hocii iнформацii тощо. При цьому Закон не мiстить положень, якi б
регламентув€lJIи, в якiй формi мас надаватись копiя запитуваного документа,
вiдповiдно й не мiстить жодних обмежень.
Так, аналiз вказаного законодавства свiдчить, що особа мае право вибирати
на власний розсуд форrу копiй документiв, якi вона запитуе, а саме паперову чи
електронну" У разi якщо переведення в електронну форму (сканування) не е

технiчно неможливим ,га не покладае на розпорядника надмiрний тягар,
враховуючи pecypcHi можливостi, вимога щодо надання копii документiв в

сканованiй формi мае бути задоволена.
поряд з цим, Закон мiстить низку положень, якi регламентують обов'язок
запитувача вlдшкодовувати витрати за надання йому iнформацiТ.
у разi якщо задоволення запиту на iнформацiю передбачае виготовлення
копiй документiв обсягом бiльш як 10 cTopiHoK, запитувач зобов'язаний
вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк. Розмiр фактичних витрат

визначаеться вiдповiдним розпорядником

на

копiювання

та друк

в

межах граничних норм, встановлених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи. У
разi якщо
iнформацii
не встановив розмiру плати за копiюванIUI або друк,
розпорядник
iнформацiя надаеться безкоштовно (частини друга та третя cTaTTi Zr Закф);
розпорядник iнформацii мас право вiдмовити в задоволеннi запиту, зокрема,
якщо особа, яка подала запит на iнформацiю, не оплатила передбаченi arчrra,
21 цього Закону фактичнi витрати, пов'язанi з копiюванням або друком (п. 3
частини першоi cTaTTi 22 Закону).
KpiM того, вiдповiдно до п. 4 Роздiлу VI <Прикiнцевi положення>> Закону
Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим
законом зобов'язаний затвердити граничнi норми витрат на копiювання або
друк, передбаченi статтею21 цього Закону.
Положеннями постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.07.2011 J\b 740
кПро затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв,
що надаютъся за запитом на iнформацiю> передбачаеться плата за виготовлення
копiй документiв, граничнi норми витрат за копiювання або друк копiй

документiв будъ-якого формату, якщо в документах поряд . Ъiдпр"rо,
iнформацiею мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, Що ,rоrр.ъу. iT

вiдокремлення, приховування тощо.

Таким чином, вказаними положеннями Закону та постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни передбачено обов'язок запитувача вiдшкодувати
фактичнi

витрати на копiювання або друк, коли обсяг запитуваних документiв ,raр"u"щу"
10 cTopiHok i якщо така плата була встановлена
розпорядником.
З оглядУ на вказане можна дiйти висновку, Що законодавством УкраiЪи
передбачаеться обов'язок заrтитувача, у разi якщо BiH наполягае на наданнi йому
сканованих копiй, оплатити вiдшкодування на копiювання запитуваних
документiв шляхом сканування.
IЦодо Ваших зауважень, вiдносно того, що запитувана iнформацiя
вiдноситься до iнформацii, що становить суспiльний iHTepec та мае надаватись

t

безоплатно у вiдповiдь на запит, повiдомляю, що вiдповiдно до частини другоТ
cTaTTi 29 Закону Украiни <Про iнформацiю>> предметом суспiльного iHTepecy
вважаеться iнформацiя, яка свiдчить про загрозу державному cyвepeHiTeTy,
територiальнiй цiлiсностi УкраiЪи; забезпечуе реалiзацiю конституцiйних прав,
свобод i обов'язкiв; свiдчить про можливiстъ порушення прав людини, введення
громадськостi
оману, шкiдливi екологiчнi та iншi негативнi наслiдки
дiяльностi (бездiяльностi) фiзичних або юридичних осiб тощо.
Iз змiсту Вашого запиту до VIiHicTepcTBa та звернення до Уповноваженого
не вбачаеться, яким чином змiст запитуваноТ Вами iнформацii може становити
вiдомостi про шкiдливi екологiчнi та iншi негативнi наслiдки дiяльностi
(бездiяльностi) фiзичних або юридичних осiб, що б свiдчили про будъ-яке
порушення права кожного на безпечне для життя та здоров'я довкiлля.
Таким чином, з€вначена Вами аргументацiя, щодо наявностi суспiльного
iHTepecy, не е достатньою в отриманнi запитуваноi Вами iнформацii безоплатно.
Тому, у разi незгоди iз вiдповiддю, наданою MiHicTepcTBoM вiд 02.05.2018
вих. }lb 712078-18, Ви вправi оскаржити Ti у порядку, визначеному Кодексом
адмiнiстративного судочинства Украiни (далi - Кодекс).
Зокрема, вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 5 Кодексу кожна особа мае
право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до
адмiнiстративного суду, якщо вважае, що рiшенням, дiсю чи бездiяльнiстю
суб'екта владних повноважень порушенi tt права, свободи або законнi iнтереси,
i просити про iх захист.
Частиною першою cTaTTi 2 Кодексу визначено, що завданням
аДМiНiстраТиВного судочинства с справедливе, неупереджене та своечасне
ВИРiшення судом спорiв
сферi публiчно-правових вiдносин
метою
ефективного захисту прав, свобод та iHTepeciB фiзичних осiб, прав та iHTepeciB
юридичних осiб вiд порушень суб'ектiв владних повноваженъ.

в

з

у

У

РаЗi неЗгоди з прийнятим рiшенням, Ви можете оскаржити його

адмiнiстративному або судовому порядку.
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З повагою
представн ик Уповноваженого

дотримання iнформацiйних прав
та представництва
в Констиryцiйному Судi Украiни
з

ъ-\!/

В. Барвiцький

