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посібник викладає основні положення Закону України «про доступ до пу-
блічної інформації», які необхідно розуміти кожному запитувачу для ефектив-
ного використання свого права на інформацію. посібник носить загальний 
характер, і тому буде корисний у підготовці запиту щодо будь-якої публічної 
інформації. разом з тим, питанню доступності екологічної інформації приді-
ляється особлива увага. дане видання акцентує увагу на специфіці правово-
го режиму такої інформації, передбаченого чинним національним і міжнарод-
ним законодавством, зокрема, конвенцією про доступ до інформації, участь 
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля (оргуська конвенція).

видання здійснено 
за фінансової підтримки  

програми «верховенство права» 
міжнародного фонду «відродження» 



3

Зміст

Вступ .................................................................................................................................4

Pозділ 1. 
ознаки та види публічної інформації ................................................................6

Pозділ 2. 
режими доступу до публічної інформації .................................................... 13

розділ 3. 
обов’язки розпорядників публічної інформації .......................................18

розділ 4. 
Запит на інформацію .............................................................................................. 26

розділ 5. 
оскарження відмови у надані публічної інформації в суді ..................38

перелік нормативних актів у сфері публічної інформації .................... 42

контактна інформація  .......................................................................................... 43



4

Вс т уп

прозорість діяльності влади і відкритість інформації є одними із 
основних засад сучасної демократії. без достовірної і повної інфор-
мації неможливо зробити свідомий вибір у будь-якій сфері нашої ді-
яльності. У жодній сфері суспільного життя без доступу до інформації 
про діяльність влади неможливо здійснювати громадський контроль 
за нею, неможливо вчасно висловлювати свою позицію і брати участь 
у прийнятті суспільно-важливих рішень, тобто неможлива демокра-
тія як така. без доступу до екологічної інформації під загрозу потра-
пляє навіть життя.

конституція України закріпила право кожного на безпечне для жит-
тя і здоров’я довкілля. конституційними гарантіями цього права є пра-
во вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, а також заборона будь-кому таку 
інформацію засекречувати (стаття 50 конституції України).

Законодавство України вже давно регулює відносини щодо досту-
пу до інформації, якою володіють органи державної влади, в тому чис-
лі екологічної. разом з тим, до останнього часу реалізувати це право 
було досить важко в силу недосконалості механізму реалізації права 
на інформацію, якою володіють державні структури, і повною відсут-
ністю механізму одержання інформації від приватних суб’єктів, які у 
великій мірі володіють екологічною інформацією про свою виробни-
чу діяльність. 

9 травня 2011 року вступив в дію Закон України «про доступ до пу-
блічної інформації». Цей закон встановив чіткий порядок реалізації 
права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у розпорядни-
ків публічної інформації, до яких закон відносить водночас і суб’єктів 
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владних повноважень, і суб’єктів господарювання, які володіють еколо-
гічної інформацією. таким чином, новий закон не лише значно покра-
щив існуючі процедури доступу до інформації, але й поширив обов’язок 
та механізм надання доступу до екологічної інформації на приватних 
осіб, які володіють такою інформацією.

Цей посібник спрямований допомогти громадянам та інститутам 
громадянського суспільства зрозуміти основні положення та навчи-
тися ефективно використовувати механізм, передбачений Законом 
України «про доступ до публічної інформації». 

Впродовж 2011–2012 років Епл тестувала роботу положень нового 
закону саме у сфері екологічної інформації і таким чином зібрала до-
статню практичну базу для підготовки посібника. на основі наших на-
працювань цей посібник простою доступного мовою, а також за до-
помогою схем і таблиць викладає вимоги закону і прийнятих на його 
виконання актів уряду.

сподіваємося, що це видання стане в нагоді кожному, хто намага-
ється отримати доступ до екологічної інформації і свідомо впливати 
на стан довкілля, у якому ми живемо.

Єлизавета Алексєєва, 
в. о. керівника юридичного відділу, 

 провідний юрисконсульт МБО «Екологія — Право — Людина»

Тарас Жиравецький, 
адвокат, провідний юрисконсульт, 

керівник клінічної програми МБО «Екологія — Право — Людина»
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Pозділ 1.
Ознаки та види публічної інформації

із прийняттям Закону України «про доступ до публічної інформації» 
законодавець встановив чітку і просту процедуру реалізації права на 
доступ до публічної інформації, тобто механізм надходження інформа-
ції від осіб, які нею володіють, до запитувачів інформації. Хто ж в ро-
зумінні закону є запитувачами інформації, і хто зобов’язаний забезпе-
чувати до неї доступ? 

Закон встановлює, що запитувачами інформації є фізичні, юри-
дичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім 
суб’єктів владних повноважень. (див. схему 1.)

будь-яка організація, створена і зареєстро-
вана у встановленому законом порядку 

(в тому числі зареєстровані об’єднання гро-
мадян), крім суб’єктів владних повноважень

громадські організації, передбачені 
Законом України «про об’єднання грома-

дян», які були легалізовані шляхом повідо-
млення про заснування без державної ре-
єстрації, і про будь-які інші об’єднання лю-
дей, які виступають під спільною назвою

будь-яка людина, в тому числі, дити-
на, іноземець чи особа без громадян-

ства, фізична особа-підприємець

юридична особа

об’єднання грома-
дян без статусу юри-

дичної особи

фізична особа

Схема 1. Запитувачі публічної інформації

Закон України «про доступ до публічної інформації», в першу чер-
гу, покликаний забезпечити прозорість та відкритість суб’єктів влад-
них повноважень. тому саме вони перелічені першими серед розпо-
рядників інформації, тобто серед осіб, на яких закон покладає обо-
в’яз ки із забезпечення доступу до інформації, якою вони володіють. 
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Це досягається встановленням загального правила, за яким уся ін-
формація, якою володіють суб’єкти владних повноважень, є відкри-
тою; встановленням у законі чітких вичерпних випадків, коли доступ 
до інформації може бути обмежений; а також закріпленням механізму 
практичного доступу до інформації (обов’язок розпорядників вести 
облік інформації, самостійно опубліковувати певні види інформації, 
в тому числі у мережі інтернет, надавати повну, об’єктивну та вчасну 
відповідь на запит). разом з тим, щодо певних видів інформації, зо-
крема, щодо екологічної інформації, закон поширює свої вимоги та 
процедури і на суб’єктів приватного права, які володіють такою ін-
формацією.

для ефективного використання механізму обігу публічної інфор-
мації між розпорядниками і суспільством слід, в першу чергу, зрозу-
міти, яка інформація в розумінні закону є публічною.

Закон вважає публічною та поширює правовий режим, передбаче-
ний Законом України «про доступ до публічної інформації», на інфор-
мацію, яка відповідає таким спеціальним ознакам, вказаним у законі.

публічною є інформація:
– отримана або створена розпорядниками — суб’єктами владних 

повноважень (надалі — сВп) в процесі виконання їх обов’язків 
або

– знаходиться у володінні інших розпорядників, визначених цим 
законом.

таким чином, будь-яка інформація за змістом у будь-якій матері-
альній формі (на паперових чи електронних носіях) у вигляді тексту, 
зображення, карти, схеми чи фото, запису звуку або відео, отримана 
або створена суб’єктами владних повноважень, а також така, яка зна-
ходиться у володінні інших розпорядників, визначених законом, має 
статус публічної інформації. Закон чітко встановлює, хто в розумінні 
цього закону є іншими розпорядниками. (див. схему 2). 

Відносно розпорядників — суб’єктів владних повноважень, юридич-
них осіб, які виконують делеговані повноваження, в тому числі надають 
державні послуги, чи фінансуються за рахунок державного бюджету 
статус публічної інформації безпосередньо пов’язаний із статусом роз-
порядників, тобто із створенням, збиранням, зберіганням і оброблен-
ням інформації за рахунок бюджетних коштів. поширення положень 
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закону на осіб, що здійснюють делеговані повноваження чи фінан-
суються із державного бюджету, перекликається із конвенцією про 
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (на-
далі — оргуська конвенція). Ще у 1999 році із ратифікацією конвенції 
Україна взяла на себе міжнародне зобов’язання налагодити право-
ві та інституційні інструменти для забезпечення вільного доступу до 
екологічної інформації не лише безпосередньо органами влади, але 
й будь-якими фізичними чи юридичними особами, які виконують дер-
жавні адміністративні функції, у відповідності до національного зако-
нодавства, включаючи здійснення діяльності чи надання послуг у сфе-
рі навколишнього середовища. 

крім суб’єктів, тим чи іншим чином пов’язаних із державою, по-
ложення закону щодо забезпечення доступу до публічної інформації 
покладається у певних випадках і на суб’єктів приватного права. Це 
зумовлено суспільним інтересом до певних видів інформації, в силу 
чого на таку інформацію поширюється режим публічної, навіть якщо 
така знаходиться у володінні суб’єктів господарювання. (див. схему 3.) 
саме цим обумовлено включення суб’єктів господарювання, які воло-
діють інформацією про стан довкілля, про якість харчових продуктів і 
предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища 
та ін. до числа розпорядників інформації, і відповідно поширення на 
них обов’язків з надання доступу до такої інформації, які випливають 
із Закону України «про доступ до публічної інформації».

даний закон розкриває зміст поняття публічної інформації через по-
няття розпорядників такої інформації, адже фактично говорить, що пу-
блічною є інформація, яка знаходиться у суб’єктів, визначених законом 
розпорядниками публічної інформації. (див. схему 2.) обсяг інформації, 
яка є публічною щодо кожної категорії розпорядників, теж визначений 
законом. (див. схему 4.) стосовно, наприклад, суб’єктів владних повно-
важень, то уся без виключення інформація, отримана, створена цими 
розпорядниками в процесі виконання їхніх обов’язків, а також така, 
що знаходиться у їхньому володінні, — є публічною. суб’єкти госпо-
дарювання є розпорядниками інформації в розумінні закону виключ-
но в частині суспільно необхідної інформації, яка перебуває у їхньо-
му володінні.
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публічною 
є інформація, 

яка знаходиться 
у володінні таких 

розпорядників

суб’єкти владних повнова-
жень — органи державної вла-

ди, інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, орга-
ни влади автономної республіки 
крим, інші суб’єкти, що здійсню-

ють владні управлінські функ-
ції відповідно до законодавства 

та рішення яких є обов’язковими 
для виконання

особи, якщо вони виконують де-
леговані повноваження суб’єктів 

владних повноважень згідно із 
законом чи договором, включа-
ючи надання освітніх, оздоров-
чих, соціальних або інших дер-

жавних послуг

суб’єкти господарювання, які за-
ймають домінуюче становище на 
ринку або наділені спеціальними 

чи виключними правами, або є 
природними монополіями

юридичні особи, 
що фінансують-

ся з державного, 
місцевих бюдже-

тів, бюджету авто-
номної республі-

ки крим

суб’єкти господа-
рювання, які во-

лодіють інформа-
цією, що стано-
вить суспільний 
інтерес (суспіль-

но необхідною ін-
формацією)

Схема 2. Розпорядники публічної інформації
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суб’єкти 
господарювання

господарська діяльність — це діяльність суб’єктів господарю-
вання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання по-

слуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність

громадяни України, інозем-
ці та особи без громадян-

ства, які здійснюють госпо-
дарську діяльність та заре-
єстровані відповідно до за-

кону як підприємці

господарські організації — 
юридичні особи, створені від-

повідно до Цивільного кодексу 
України, державні, комунальні 
та інші підприємства, створені 
відповідно до господарського 
кодексу України, а також інші 
юридичні особи, які здійсню-
ють господарську діяльність 
та зареєстровані в установ-

леному законом порядку

Схема 3. Суб’єкти господарювання

види інформації за різними критеріями

до терміну «інформація» законодавець вживає величезну кількість при-
кметників: публічна, екологічна, таємна, статистична, конфіденційна та 
інші, виділяючи таким чином різноманітні види інформації. Важливо ро-
зуміти, що існує декілька критеріїв поділу інформації на види, кожен із 
яких несе різне юридичне навантаження. (див. схему 5.)

Відповідно до Закону України «про інформацію», за змістом ін-
формація може поділятися на невизначену кількість різноманітних 
видів. Це інформація про фізичну особу (персональні дані), довідково-
енциклопедичного характеру, про стан довкілля (екологічна інформа-
ція), про товар (роботу, послугу), науково-технічна, податкова, правова, 
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Схема 4. Обсяг публічної 
інформації в залежності від 

категорії розпорядника

суб’єкти владних 
повноважень

усієї інформації, 
якою вони володіють

юридичні особи, 
що фінансуються за раху-

нок бюджетних коштів

інформації щодо викорис-
тання бюджетних коштів

особи, які виконують де-
леговані повноваження

інформації, пов’язаної з ви-
конанням їхніх обов’язків

суб’єкти господарюван-
ня — монополісти

інформації щодо умов 
постачання товарів, 
послуг та цін на них

суб’єкти господарювання
інформації про стан до-
вкілля; інформації про 

якість харчових продук-
тів і предметів побуту; 

інформації про аварії, ка-
тастрофи, небезпечні при-

родні явища та інші над-
звичайні події, що сталися 

або можуть статися і загро-
жують здоров’ю та безпе-
ці громадян; іншої інфор-
мації, що становить сус-

пільний інтерес (суспільно 
необхідною інформацією

Є 
ро

зп
ор

яд
ни

ка
м

и 
ст

ос
ов

но

статистична, соціологічна, та інші види. спеціальними законами щодо 
окремих видів інформації за змістом можуть встановлюватися спеці-
альні правові режими такої інформації. прикладами є, зокрема, пер-
сональні дані, статистична, екологічна інформація.
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За рівнем доступу публічна інформація поділяється на відкриту ін-
формацію та інформацію із обмеженим доступом, а остання, в свою 
чергу, на конфіденційну, таємну і службову. 

разом з тим, належність інформації до певного виду інформації за 
змістом, не визначає наперед безумовного віднесення усієї такої інфор-
мації до певної категорії за ступенем доступу: відкритої чи інформації 
із обмеженим доступом. наприклад, не всі персональні дані є конфі-
денційною інформацією, і не вся екологічна інформація є відкритою, а 
статистична — службовою інформацією. наприклад, закон встановлює 
загальне правило, за яким екологічна інформація не може бути відне-
сена до інформації із обмеженим доступом. разом з тим, закон перед-
бачає і виключення із цього правила (інформація про місце розташу-
вання військових об’єктів може бути обмежена у доступі).

інформації 

 – публічна (знахо-
диться у володінні 
розпорядників ін-
формації)

 – приватна (знахо-
диться у володінні 
інших осіб)

 – персональні дані
 – довідково-енци-
кло пе дич но го ха-
рактеру

 – про стан довкілля 
(еко логічна інфор-
мація)

 – про товар (роботу, 
послугу)

 – науково-технічна
 – податкова
 – правова
 – статистична
 – соціологічна
 – інші види за зміс-
том

 – Відкрита
 – із обмеженим до-
ступом:
• конфіденційна
• таємна
• службова

За суб’єктом, 
який нею володіє За рівнем доступу За змістом

Схема 5. Класифікація інформації 
за різними критеріями.
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розділ 2.
Режими доступу до публічної інформації

Закон України «про доступ до публічної інформації» встановлює, що 
уся публічна інформація (щодо органів влади — уся без виключен-
ня інформація, якою вони володіють) є відкритою, і лише законами 
України доступ до неї може бути обмежений. наприклад, податковим 
кодексом, сімейним кодексом, законами України «про державну таєм-
ницю», «про адвокатуру», «про нотаріат», «про банки і банківську ді-
яльність» та ін. таким чином, загальний масив інформації за режимом 
доступу є відкритим, а кожен випадок відмови у задоволенні запиту 
з підстав віднесення запитуваної інформації до інформації із обмеже-
ним доступом повинен бути належно обґрунтований.

детальніше про визначення, приклади, суб’єкти віднесення та пра-
вовий режим інформації із обмеженим доступом (таємну, службову та 
конфіденційну) див. схему 6.

положення Закону України «про доступ до публічної інформації» 
про режими доступу до інформації не мають практичного значення 
для окреслення обов’язків суб’єктів господарювання, адже останні є 
розпорядниками виключно стосовно суспільно необхідної інформації, 
доступ до якої не може бути обмежений. інформація про стан довкіл-
ля є одним із видів суспільно необхідної інформації і закон чітко вста-
новлює, що така інформація не підлягає жодному обмеженню у досту-
пі (така інформація не може бути віднесена до таємної, службової чи 
конфіденційної інформації), крім інформації про місце розміщення вій-
ськових об’єктів (ч. 3 ст. 13 Закону України «про інформацію»). таким 
чином, уся екологічна інформація, якою володіють суб’єкти господа-
рювання є відкритою, тобто повинна надаватися за запитами фізич-
ним і юридичним особам.

суб’єктами прийняття рішення про віднесення певної інформації 
до таємної є: до державної таємниці — відповідні уповноважені ор-
гани державної влади, до банківської — фінансові установи, до про-
фесійної — судді, нотаріуси, адвокати, і т д. Відносити інформацію до 
службової можуть виключно суб’єкти владних повноважень. до кон-
фіденційної інформацію відносять фізичні та юридичні особи, які во-
лодіють такою інформацією.
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таємна службова Конфіденційна

Визначення

інформація, розго ло-
шен  ня якої може за-
вдати шкоди особі, 
суспільству і держа-
ві. таємною визнаєть-
ся інформація, яка міс-
тить державну, профе-
сійну, банківську таєм-
ницю, таємницю слід-
ства та іншу передба-
чену законом таєм-
ницю. 

інформація, що міститься в 
документах сВп, які станов-
лять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, доповідні 
записки, рекомендації, якщо 
вони пов’язані з розробкою 
напряму діяльності установи 
або здійсненням контроль-
них, наглядових функцій ор-
ганами державної влади, 
процесом прийняття рішень 
і передують публічному об-
говоренню та/або прийнят-
тю рішень; 

інформація зібрана в проце-
сі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяль-
ності, у сфері оборони краї-
ни, яку не віднесено до дер-
жавної таємниці.

інформація, доступ до 
якої обмежено фізич-
ною або юридичною 
особою, та яка може 
бути поширена у ви-
значеному ними по-
рядку за їхнім бажан-
ням відповідно до пе-
редбачених ними 
умов.

приклад

державна, банків сь ка, 
професійна таємниця 
(адвокатська, нотарі-
альна, лікарська, ауди-
торська, таємниця на-
радчої кімнати, стра-
хування), таємниця 
слідства, усиновлення, 
кореспонденції.

сВп затверджують перелі-
ки відомостей, що становлять 
службову інформацію.
документам, які містять служ-
бову інформацію, надається 
гриф “для службового корис-
тування“.

національність, осві-
та, сімейний стан, ре-
лігійні переконання, 
стан здоров’я, матері-
альний стан, адреса, 
дата і місце народжен-
ня, інформація про 
особисте життя фізич-
ної особи.

суб’єкт, який 
приймає рі-
шення про 
обмеження 
доступу до 
інформації 

до державної таємни- 
 ці — органи державної 
влади, до банківсь-
кої — фінан со ві уста-
нови, до про фе-
сійної — судді, нотарі-
уси, адвокати, і т. д. 

Виключно суб’єкти владних 
повноважень.

Виключно фізичні та 
юридичні особи при-
ватного права, тобто 
усі крім сВп.

правовий 
режим

Визначається виключ-
но Законом Украї-
ни «про дос туп до пу-
блічної інформації» та 
спеціальними зако-
нами.

Визначається виключно Зако-
ном України «про доступ до 
публічної інформації».

наперед не визначе-
ний законодавчо.
Визначається відповід-
ним суб’єктом: фізич-
ною або юридичною 
особою.

Схема 6. Види інформації за режимом доступу



15

як вже зазначалося вище, суб’єкти господарювання вважаються 
розпорядниками інформації в розумінні закону лише в частині сус-
пільно необхідної інформації, власне в силу конституційної заборо-
ни усім суб’єктам засекречувати таку інформацію. більше того, закон 
містить чітку заборону відносити екологічну інформацію до конфіден-
ційної (ч. 1 ст. 7 Закону України «про доступ до публічної інформації»). 
разом з тим, часто буває, що документи суб’єктів господарювання, які 
містять екологічну інформацію, одночасно вміщують і певні відомос-
ті, обмежити доступ до яких, такий суб’єкт господарювання має усі за-
конні підстави. про це йтиме мова нижче у посібнику.

співвідношення інформації і документа

Варто пам’ятати, що інформація — це будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді, а документ — це лише матеріальний носій, що 
містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та пе-
редавання у часі та просторі.

Закон України «про доступ до публічної інформації» встановлює, що 
обмеженню в доступі підлягає інформація, а не документ. а, отже, за-
питувачі мають право отримувати копії фактичних документів. таким 
чином, незаконною є практика переписування деякими розпорядни-
ками (особливо часто це спостерігається при запитуванні документів 
у контролюючих органів: актів перевірок, протоколів про притягнення 
до адміністративної відповідальності, постанов про накладення адмі-
ністративних стягнень) у лист-відповідь змісту запитуваних докумен-
тів, замість надання безпосередньо копій таких документів. надання 
доступу до інформації (переписування змісту документа у лист) із од-
ночасним обмеженням у доступі до документа — матеріального носія 
такої інформації, з точки зору закону, є безпідставним і протизаконним. 

З тих самих причин незаконними є і пропозиції лише ознайоми-
тися із документами безпосередньо у приміщенні розпорядника при 
відмові надати копії таких документів (спостерігається щодо дозвіль-
них документів).

якщо ж певний документ містить водночас і відкриту інформацію, 
і інформацію із обмеженим доступом, даний закон передбачає, що 
у такому випадку для ознайомлення надається інформація з цього 
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документа, доступ до якої необмежений. на практиці це здійснюєть-
ся шляхом ретушування тексту документа, який містить інформацію із 
обмеженим доступом, а решта документа у його первинній формі на-
дається запитувачу. наприклад, надання проектних і дозвільних доку-
ментів про військові об’єкти, які здійснюють вплив на довкілля, відбу-
вається шляхом вилучення із текстів таких документів інформації про 
місце розташування таких об’єктів, якщо такі відомості у встановлено-
му законодавством порядку були віднесені до державної таємниці чи 
службової інформації.

Законами України також встановлені певні види інформації за зміс-
том, доступ до яких не може бути обмежений. (див. схеми 7а і 7б.)
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) Інформація про: підстава 

відкритості

стан довкілля, про якість харчових продуктів і 
предметів побуту

ч. 2 ст. 50 кон-
ституції України

персональні дані фізичної особи, яка претендує 
зайняти чи займає виборну посаду (у представ-
ницьких органах) або посаду державного служ-
бовця першої категорії

ч. 4 ст. 5 Закону 
України «про за-
хист персональ-
них даних»

розміри, види благодійної та іншої допомоги, що 
надається фізичним та юридичним особам чи 
одержується від них особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування

ч. 2 ст. 16 Закону 
України «про за-
сади запобіган-
ня та протидії 
корупції»

розміри, види оплати праці осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування, а також одержані цими особами 
за правочинами, які підлягають обов’язковій дер-
жавній реєстрації, дарунки (пожертви)

стан довкілля, крім інформації про місце розташу-
вання військових об’єктів

ч. 3 ст. 13 Закону 
України «про ін-
формацію»

вплив товару (роботи, послуги) на життя та 
здоров’я

ч. 2 ст. 14 Закону 
України «про ін-
формацію»

Схема 7а. Безумовно відкрита інформація
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Інформація про: підстава 

відкритості

якість харчових продуктів і предметів побуту ч. 4 ст. 21 Закону 
України «про ін-
формацію»аварії, катастрофи, небезпечні природні явища 

та інші надзвичайні ситуації, що сталися або мо-
жуть статися і загрожують безпеці людей

стан здоров’я населення, його життєвий рівень, 
включаючи харчування, одяг, житло, медичне 
обслуговування та соціальне забезпечення, а та-
кож про соціально-демографічні показники, стан 
правопорядку, освіти і культури населення

факти порушення прав і свобод людини і грома-
дянина

незаконні дії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових та 
службових осіб

інші відомості, доступ до яких не може бути об-
межено відповідно до законів та міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною радою України

розпорядження бюджетними коштами, володін-
ня, користування чи розпорядження державним, 
комунальним майном, у тому числі до копій від-
повідних документів, умови отримання цих ко-
штів чи майна, прізвища, імена, по батькові фі-
зичних осіб та найменування юридичних осіб, 
які отримали ці кошти або майно

ч. 5 ст. 6 Закону 
України «про до-
ступ до публіч-
ної інформації»

відомості, зазначені у декларації про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру, оформленої за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «про засади запо-
бігання і протидії корупції»

ч. 6 ст. 6 Закону 
України «про до-
ступ до публіч-
ної інформації»

Схема 7б. Безумовно відкрита інформація
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розділ 3.
Обов’язки розпорядників публічної інформації 

Відповідно до закону усі розпорядники інформації незалежно від нор-
ма тив но-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні 
питань щодо доступу до інформації мають керуватися Законом України 
«про доступ до публічної інформації». разом з тим, спектр обов’яз ків 
суб’єк тів владних повноважень та суб’єктів господарювання, що ви-
пливають із цього закону, є різним. (див. схему 8.)

—

 – Ведення обліку документів, 
що знаходяться у їхньому во-
лодінні

 – Ведення обліку запитів на ін-
формацію

 – Визначення місць для роботи 
запитувачів з документами чи 
їхніми копіями

 – створення спеціальних під-
розділів або призначення від-
повідальних осіб для забезпе-
чення доступу запитувачів до 
інформації

Забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється

суб’єктами 
владних повноважень

оприлюднення інформації

надання інформації за запитами

іншими 
розпорядниками

Схема 8. Обов’язки розпорядників
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Облік публічної інформації

для забезпечення збереження та полегшення доступу запитувачів до 
публічної інформації даний закон покладає на розпорядників — суб’єк-
тів владних повноважень обов’язок систематично обліковувати доку-
менти, що знаходяться в їхньому володінні, а також забезпечувати від-
критість і доступність даних таких реєстрів документів для громадян.

обов’язковій реєстрації в системі обліку підлягають усі без винят-
ку документи, зафіксовані у будь-якій матеріальній формі: текст, фото, 
аудіо, відео, графічні матеріали, якими володіє відповідний розпоряд-
ник. реєстрації підлягають усі документи — водночас і відкриті доку-
менти, і документи із обмеженим доступом, і документи, що видають-
ся відповідним розпорядником, а також такі, які до нього надходять із 
інших джерел. Ведення такого реєстру документів покликане сприя-
ти запитувачам у доступі до інформації, а також допомогти розпоряд-
никам оперативніше і якісніше відповідати на запити. адже запитувач 
не завжди знає точну назву чи реквізити запитуваного документа, а іс-
нування загальнодоступного реєстру може допомогти запитувачеві 
сформулювати свій запит точніше, що, в свою чергу, сприятиме отри-
манню повної, достовірної і вчасної відповіді на запит. 

Закон України «про доступ до публічної інформації» передбачає 
обов’язкові реквізити документів, які повинні зазначатися у такій сис-
темі обліку (див. схему 9.)

За Законом України «про доступ до публічної інформації» запитува-
чам забезпечується вільний доступ до систем обліку, що містять дані 
про публічну інформацію, яка знаходиться у суб’єкта владних повно-
важень. даний закон встановлює чітку імперативну норму про те, що 
система обліку публічної інформації не може бути віднесена до кате-
горії інформації з обмеженим доступом. доступ до таких систем, за 
загальним правилом, забезпечується шляхом оприлюднення на офі-
ційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень реєстрів (систем 
обліку) їхньої публічної інформації. У разі відсутності веб-сайтів, якщо 
мова йде, наприклад, про сільську раду у гірській місцевості, допуска-
ється надання доступу в інший прийнятний спосіб. наприклад, надан-
ня можливості ознайомитися із даними системи обліку на комп’ю  те  рі 
у відповідного розпорядника, якщо система ведеться в електронній 
формі, або у відповідному журналі/картотеці — якщо у паперовому.
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реквізити документа, які заносяться до системи обліку

назва документа

дата створення документа

дата надходження документа

джерело інформації (автор, відповідний підрозділ)

передбачена законом підставу віднесення інфор-
мації до категорії з обмеженим доступом

строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо 
вона віднесена до інформації з обмеженим доступом

галузь

ключові слова

тип, носій (текстовий документ, плівки, 
відеозаписи, аудіозаписи, тощо)

вид (нормативні акти, угоди, рішен-
ня, протоколи, звіти, прес-релізи)

проекти рішень (доповідні записки, звернення, 
заяви, подання, пропозиції, листи, тощо)

форма та місце зберігання документа, тощо

Схема 9. Відомості, що вносяться до облікової картки документа

Закон містить вимогу про обов’язкову реєстрацію у системі об-
ліку усієї без виключення публічної інформації, тобто і тієї, яка була 
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створена чи отримана розпорядниками до вступу в силу Закону Укра-
їни «про доступ до публічної інформації». разом з тим, такі заходи є 
досить ресурсозатратними, і тому для повного виконання вимог за-
кону повинен пройти певний час, необхідний для поступового про-
ведення повної реєстрації усієї інформації, якою реально володіють 
розпорядники.

21 листопада 2011 року кабінет міністрів України прийняв по-
станову про питання системи обліку публічної інформації, якою 
зобов’язав міністерства, інші центральні органи виконавчої вла-
ди, раду міністрів автономної республіки крим, обласні, київську та 
севастопольську міську державну адміністрацію у строк до кінця лю-
того 2012 року забезпечити створення, функціонування та ведення 
систем обліку публічної інформації та забезпечити до неї доступ за-
питувачам. кабінет міністрів України визначив, що системи обліку 
публічної інформації в органах державної влади повинні бути елек-
тронними. аналогічне запропоновано запроваджувати органам міс-
цевого самоврядування. 

на жаль, станом на липень 2012 року два найбільші розпорядники 
екологічної інформації не виконують свої обов’язки щодо обліку інфор-
мації та надання загального доступу до таких реєстрів. а саме, на офі-
ційному веб-сайті міністерства охорони здоров’я у розділі «публічна 
інформації» існує рубрика «облік публічної інформації». У цій рубриці 
розміщений реєстр документів моЗ, який відповідає вимогам закону, 
але лише за травень 2012 року і лише щодо наказів міністерства. Жодна 
інформацію про інші документи моЗ (ліцензії, висновки експертизи і 
т. д.) та документи, які надійшли до моЗ після травня 2012 року, відсут-
ня. на сайті моЗ розміщені реєстри деяких документів, що видають-
ся цим органом, але склад відомостей, які вносяться у такі реєстри, не 
відповідає вимогам закону щодо системи обліку публічної інформа-
ції. іще гірша ситуація із міністерством екології і природних ресурсів. 
мінприроди досі не створило жодного реєстру документів, які знахо-
дяться у його володінні.

разом з тим, такі системи обліку хоч і із запізненням, але будуть 
створені, тому перед надісланням запиту варто перевірити можливість 
отримання детальнішої інформації про документ, щодо якого запи тувач 
планує зробити запит, на веб-сайті відповідного розпорядника.



22

поширення публічної інформації

крім ведення обліку документів, закон зобов’язує розпорядників сис-
тематично та оперативно, не чекаючи відповідного запиту, оприлюд-
нювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення в офіцій-
них друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет, 
якщо такі є, а також на інформаційних стендах. такий вид забезпечен-
ня доступу до інформації називається активним, адже оприлюднення 
здійснюється розпорядником активно/незалежно від надходження 
запиту. Види інформації, які підлягають обов’язковому опублікуванню, 
чітко визначені законодавцем і наведені у схемах 10 та 11.

У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту 
така інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на такому веб-
сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення 
інформації. на сьогоднішній день законодавство зобов’язує мати свої 
офіційні веб-сайти усі міністерства, інші центральні органи виконавчої 
влади, раду міністрів автономної республіки крим, обласні, київську 
та севастопольську міську державну адміністрацію.

серед усього масиву публічної інформації, яка підлягає обо в’яз ко-
во му оприлюдненню, особливу увагу заслуговують акти розпорядників 
інформації — найважливіші джерела достовірної інформації про дії по-
садових осіб та колегіальних органів влади. Йдеться про норматив но-
пра вові акти (в тому числі регуляторні) та акти індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником. (див. схему 12.) 
така вимога закону переслідує мету забезпечення максимальної про-
зорості діяльності органів публічної влади. 

Закон вимагає аби такі акти розпорядників інформації — суб’єктів 
владних повноважень активно опубліковувалися на офіційному веб-
сайті розпорядника, а в разі його відсутності — іншим способом. тобто, 
щодо усіх своїх актів суб’єкт владних повноважень зобов’язаний не 
лише внести в реєстр публічної інформації дані про такі акти, але й без-
посередньо оприлюднювати на сайті чи у друкованому виданні повні 
тексти усіх таких актів. Через тимчасову відсутність технічних і фінансо-
вих ресурсів далеко не усі розпорядники станом на серпень 2012 року 
забезпечують оприлюднення публічної інформації, що відповідно до 
закону підлягає обов’язковому опублікуванню. тим не менше, налаго-
дження активного поширення інформації поступово відбувається, тому 
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ак тивне 
пОШирення

перелік та умови 
отримання послуг, що 
надаються цими ор-

ганами, форми і зраз-
ки документів, прави-
ла їхнього заповнення

інформація про сис-
тему обліку, види ін-
формації, яку збері-

гає розпорядник;

Загальні правила ро-
боти установи, прави-
ла внутрішнього тру-
дового розпорядку

інформація про ме-
ханізми чи проце-

дури, за допомогою 
яких громадськість 
може представляти 

свої інтереси або в ін-
ший спосіб вплива-
ти на реалізацію по-
вноважень розпо-

рядника інформації

порядок складання, 
подання запиту на ін-
формацію, оскаржен-
ня рішень розпоряд-
ників інформації, дій 

чи бездіяльності

нормативно-правові 
акти, акти індивіду-
альної дії (крім вну-

трішньоорганіза-
ційних), прийня-

ті розпорядником

плани проведен-
ня та порядок ден-
ний своїх відкри-

тих засідань

проекти рішень, що 
підлягають обговорен-

ню, інформацію про 
нормативно-правові 

засади діяльності

розташування місць, 
де надаються необхід-

ні запитувачам фор-
ми і бланки установи

Звіти, в том у числі, 
щодо задоволення за-
питів на інформацію

інформація про органі-
заційну структуру, мі-
сію, функції, повнова-

ження, основні завдан-
ня, напрями діяльності 

та фінансові ресур-
си (структуру та об-

сяг бюджетних коштів, 
порядок та механізм 
їх витрачання тощо)

Схема 10. Інформація, яка підлягає обов’язковому 
опублікуванню усіма розпорядникам
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Їхні місцезнаходжен-
ня, поштову адре-
су, номери засобів 
зв’язку, адреси офі-

ційного веб-сайту та 
електронної пошти

перелік та умови на-
дання послуг, форми і 
зразки документів, не-

обхідних для надан-
ня послуг, правила їх-

нього оформлення

розклад роботи та гра-
фік прийому громадян

іншу інформацію про 
діяльність суб’єктів 

владних повно-
важень, порядок 

обов’язкового опри-
люднення, якої вста-
новлений законом.

перелік і службові но-
мери засобів зв’язку 

підприємств, уста-
нов та організацій, 

що належать до сфе-
ри їхнього управлін-
ня, та їхніх керівників

прізвище, ім’я та по 
батькові, службові но-
мери засобів зв’язку, 
адреси електронної 
пошти керівника ор-
гану та його заступ-
ників, а також керів-
ників структурних та 
регіональних підроз-
ділів, основні функції 
структурних та регіо-
нальних підрозділів

Вакансії, порядок та 
умови проходження 

конкурсу на заміщен-
ня вакантних посад

система обліку, види 
інформації, якою во-
лодіє суб’єкт влад-
них повноважень

порядок складання, 
подання запиту на ін-

формацію, оскарження 
рішень суб’єктів влад-
них повноважень, їхніх 

дій чи бездіяльності

ак тивне 
пОШирення

Схема 11. Інформація, яка підлягає обов’язковому 
опублікуванню суб’єктами владних повноважень

перед надісланням запиту варто перевірити, чи не опублікований, на-
приклад, на сайті розпорядника, цікавий Вам документ і, відповідно, є 
можливість скоротити Ваші витрати і час.
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Схема 12. Різновиди актів 
суб’єктів владних повноважень

акти

Регуляторні акти — це прийня-
тий сВп нормативно-правовий 

акт, який загалом або його окре-
мі положення спрямовані на 

правове регулювання господар-
ських відносин, а також адміні-

стративних відносин між сВп та 
суб’єктами господарювання;

Внутрішньоорганізаційний 
акт — це прийнятий сВп у меж-
ах його компетенції офіційний 
письмовий документ, спрямо-
ваний на організацію роботи і 

визначення структури, її вдоско-
налення, добору й розстанов-

ки кадрів, планування й коорди-
нації роботи, ухвалення рішень 
на певний період або на прове-
дення конкретних заходів, опе-

рацій, надання практичної допо-
моги підпорядкованим підрозді-
лам i працівникам, на взаємодію 
з іншими службами, узагальнен-
ня й поширення передового до-
свіду, контроль i перевірку вико-
нання, заохочення працівників, 

їх атестування, використання 
дисциплінарної практики тощо.

Нормативно-правовий акт — 
це офіційний письмовий доку-
мент, прийнятий уповноваже-

ним суб’єктом нормотворення у 
визначеній законодавством фор-

мі та за встановленою законо-
давством процедурою, спрямо-
ваний на регулювання суспіль-
них відносин, що містить норми 
права, має неперсоніфікований 

характер і розрахований на нео-
дноразове застосування.

Акт індивідуальної дії — 
це офіційний письмовий доку-
мент, прийнятий сВп в межах 
його компетенції, що має пер-

сональний характер і дія, якого 
вичерпується одноразовим за-
стосуванням; акт оперативно-

розпорядчого характеру

Закон не зобов’язує сВп оприлюднювати внутрішньоорганізацій-
ні акти індивідуальної дії (накази про відпустки, відрядження, вине-
сення доган, переведення по роботі та інші акти подібного характе-
ру). разом з тим, це не означає, що останні відносяться до категорії ін-
формації з обмеженим доступом, оскільки в ч. 2 ст. 15 ідеться лише про 
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обов’язкове оприлюднення, тобто надання доступу без запиту. В разі 
надходження запиту щодо таких актів останні за загальним правилом 
повинні надаватися.

Важливим нововведенням нового закону є встановлення чітких 
часових рамок для оприлюднення публічної інформації. (докладніше 
див. схему 13.)

Вид інформації строк оприлюднення

будь-яка інформація про факти, що 
загрожують життю, здоров’ю та/

або майну осіб, і про заходи, які за-
стосовуються у зв’язку з цим

невідкладно

проекти нормативно-правових ак-
тів, рішень органів місцевого само-

врядування

не пізніш як за 20 робочих днів до 
дати їхнього розгляду з метою при-

йняття

уся інша інформація, яка пови-
нна оприлюднюватися. 

(див. докладніше схему 8.)

невідкладно, але не пізніше п’я ти 
робочих днів з дня затвердження 

документа

Схема 13. Строки оприлюднення публічної інформаці

розділ 4.
Запит на інформацію

активне оприлюднення інформації лише розвивається, тому основним 
механізмом доступу до публічної інформації на сьогоднішній день є по-
дання запитувачами спеціальних прохань про надання інформації до 
розпорядників інформації — запитів.

Запитом на інформацію є прохання особи до розпорядника інфор-
мації надати публічну інформацію, яка знаходиться у його володінні. 
поняття володіння інформацією не слід розуміти буквально. обмеження 
відповіді лише об’єктивно існуючою у розпорядника на момент подання 
запиту інформацією/документами може становити порушення закону, 
адже правомірною відмова у задоволенні запиту є лише тоді, коли роз-
порядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, 
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передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зро-
блено запит. нездійснення розпорядником збору чи створення інфор-
мації/документів відповідно до його компетенції, передбаченої зако-
нодавством, передача такої інформації чи документів іншим особам не 
звільняє розпорядника від обов’язку надати доступ до запитуваної ін-
формації за запитом. разом з тим, закон не вимагає від розпорядників 
створювати якісно нову інформацію у відповідь на запит, яка відповід-
но до їхньої компетенції не повинна у них бути готовою. 

прохання надати

опрацювати одне 
чи декілька джерел 
(списків, реєстрів, 
документів), зна-

йти запитувану ін-
формацію, виклас-

ти її у листі-відповіді

Віднайти та зроби-
ти копію запитува-

ного документа

не передбачає створення нової інформації

інформацію 

для надання 
відповіді необхідно

документ 

Схема 14. Дії, пов’язані із наданням відповіді на запит

до моменту вступу в силу Закону України «про доступ до публічної 
інформації» правильне розмежування запиту в порядку Закону України 
«про інформацію» та звернення (заяви, клопотання, пропозиції, скар-
ги) в порядку Закону України «про звернення громадян» не мало прин-
ципово важливого значення. адже відповіді надавалися в обох випад-
ках впродовж місяця. Зараз же, в умовах значного скорочення часових 
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рамок для надання відповіді на запит (5 робочих днів), важливо чітко і 
правильно розмежовувати запити і звернення. 

на практиці для правильного розмежування запиту і звернення 
можна використовувати такий метод: прослідкувати напрямок руху ін-
формаційного потоку. адже при поданні і задоволенні запиту запитувач 
повідомляє розпоряднику обмежений опис інформації/деякі реквізити 
документа, який він просить, а саме розпорядник надає запитувачу ін-
формацію чи документ, тобто інформація рухається від розпорядника 
до запитувача. і навпаки, у випадку звернення громадян, саме грома-
дянин повідомляє суб’єкту звернення певну інформацію, реагуючи на 
яку такий суб’єкт повинен вчинити певні дії (перевірку певних фактів, 
врахування зауваження, надання роз’яснення і т. д.), тобто в основно-
му інформація рухається від громадянина до суб’єкта розгляду звер-
нення, і останній повинен щодо неї вчинити певні дії (див. схему 16.)

пропозиція (зауваження) — 
звернення громадян, де вислов-
люються порада, рекомендація 
щодо діяльності органів державної 
влади і місцевого самоврядуван-
ня, депутатів усіх рівнів, посадових 
осіб, а також висловлюються дум-
ки щодо врегулювання суспільних 
відносин та умов життя громадян, 
вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, 
соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства

Заява — звернення громадян із 
проханням про сприяння реалі-
зації закріплених конституцією та 
чинним законодавством їхніх прав 
та інтересів або повідомлення про 
порушення чинного законодавства 
чи недоліки в діяльності підпри-
ємств, установ, організацій неза-
лежно від форм власності, народ-
них депутатів України, депутатів 
місцевих рад, посадових осіб, а та-
кож висловлення думки щодо по-
ліпшення їхньої діяльності 

Клопотання — письмове звернен-
ня з проханням про визнання за 
особою відповідного статусу, прав 
чи свобод, тощо

скарга — звернення з вимогою 
про поновлення прав і захист за-
конних інтересів громадян, пору-
шених діями (бездіяльністю), рі-
шеннями державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організа-
цій, об’єднань громадян, посадо-
вих осіб

Схема 15. Різновиди звернень громадян
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напрямок руху інформації при поданні і задоволенні

ЗВЕрнЕння

Запит

Запитувач

Запитувач

інформація

інформація

суб’єкт розгляду 

розпорядник 

Схема 16. Розмежування запиту та звернення за напрямом руху інформації

разом з тим, часто буває, що в одному листі логічно поєднати запит 
та звернення. наприклад, запитувач просить надати копію певного до-
кумента і одночасно подає пропозицію чи скаргу. У такому разі, в час-
тині запиту відповідь розпорядником повинна надаватися за Законом 
України «про доступ до публічної інформації», а в частині пропозиції чи 
скарги — за Законом України «про звернення громадян». тобто, фак-
тично запитувач/скаржник отримає дві відповіді — одну впродовж 
5 днів із копією запитуваного документа, і другу — упродовж місяця 
із інформацією щодо вирішення його звернення по суті. Варто відзна-
чити, що не має значення, як запитувач називає свій лист (зазначення 
назви «звернення» чи «запит» не є обов’язковим). Обов’язок правиль-
но ідентифікувати запит і звернення за змістом лежить саме на адре-
саті звернення чи розпорядника інформації. 

строк розгляду запиту 

Закон України «про доступ до публічної інформації» встановлює, що 
загальний строк розгляду запиту не повинен перевищувати п’яти ро-
бочих днів. Це означає, що якщо Ви подали запит особисто, наприклад, 
у вівторок, то розпорядник повинен підготувати відповідь не пізні-
ше вівторка наступного тижня, адже субота і неділя в України вважа-
ються вихідними днями. якщо ж для надіслання запиту та/чи відповіді 
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Звернення громадян Запит на інформацію

Зміст

– пропозиції;
– зауваження;
– заява;
– клопотання;
– скарга.

прохання надати публічну інформацію, 
що знаходиться у володінні розпорядни-
ка інформації.

дії

потребує вчинення певних 
дій, що тягне за собою ство-
рення нової інформації (враху-
вання пропозиції, проведення 
перевірки за фактами скарги, 
накладення дисциплінарних 
стягнень, і т д).

копіювання документа чи віднайдення 
інформації.
не потребує узагальнення, аналітичної 
обробки даних або створення в інший 
спосіб.

суб’єкти

– громадяни України;
– особи, які не є громадянами 
України і законно знаходяться 
на її території;
– об’єднання громадян.

Фізичні особи, об’єднання громадян без 
статусу юридичної особи, юридичні осо-
би, крім суб’єктів владних повноважень.

Форма

– усна;
– письмова.

– усна;
– письмова;
– інша форма на вибір запитувача (по-
штою, факсом, телефоном, електро-
нною поштою).

реквізити

– прізвище, ім’я, по батько-
ві, місце проживання грома-
дянина;
– суть порушеного питання, за-
уваження, пропозиції, заяви чи 
скарги, прохання чи вимоги;
– підпис і дата.

– ім’я (найменування) запитувача, по-
штову адресу або адресу електронної 
пошти, а також номер засобу зв’язку, 
якщо такий є; 
– загальний опис інформації або вид, на-
зву, реквізити чи зміст документа, щодо 
якого зроблено запит, якщо запитувачу 
це відомо; 
– підпис і дату за умови подання запиту в 
письмовій формі.

строки  
розгляду

– ті, що не потребують додат-
кового вивчення – невідклад-
но, але не пізніше 15 днів від 
дня їх отримання;
– інші — не більше одного мі-
сяця від дня надходження;
– не більше 45 днів, якщо в мі-
сячний термін вирішити пору-
шені у зверненні питання не-
можливо.

– не пізніше 5 робочих днів (7 календар-
них днів) з моменту його отримання;
– у виняткових випадках в разі належно-
го обґрунтування відповідь на запит на-
дається не пізніше 48 годин з дня його 
отримання;
– строк розгляду запиту може бути про-
довжено з 5 до 20 робочих днів, якщо за-
пит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інфор-
мації серед значної кількості даних.

Схема 17. Розмежування звернення громадян та інформаційного запиту
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використовуються послуги пошти, слід розраховувати продовження 
строку одержання відповіді на строк пересилки.

крім загального строку, даний закон передбачає, що у разі, якщо за-
пит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту жит-
тя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів 
і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 
та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загро-
жують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 го-
дин з дня отримання запиту. разом з тим, даний закон встановлює, що 
потреба отримати інформацію у скорочені терміни повинна бути об-
ґрунтованою.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, роз-
порядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 
20 робочих днів, але повинен таке продовження обґрунтувати. про 
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в 
письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Оплата витрат 

За звернення плата із запитувача не стягується. на запит інформація 
теж надається безкоштовно. разом з тим, даний закон встановлює, що 
у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготов-
лення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, розпорядник має 
право на відшкодовування фактичних витрат на копіювання та друк. 

конкретні розміри фактичних витрат на копіювання і друк вста-
новлюються кожним окремим розпорядником інформації своїм відо-
мчим актом в межах граничних норм, встановлених кабінетом міністрів 
України. такі граничні норми були встановлені постановою кабінету 
міністрів України 13 липня 2011 р. № 740 і становлять:

У разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за 
копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. так, напри-
клад, державне управління охорони навколишнього природного се-
редовища у львівській області свідомо не затверджує розміру витрат 
і надає інформацію безкоштовно незалежно від об’єму.

міністерство юстиції України, наприклад, розрахувало і встано-
вило розмір фактичних витрат на копіювання і друк однієї сторінки 



32

документа а4 формату в 0,4 гривні, а адміністрація президента — 
0,28 грив ні, нікопольська міська рада — 0,34 гривні, лозівська район-
на державна адміністрація (Харківська область) — 0, 25 гривні. разом з 
тим, деякі розпорядники необґрунтовано встановлюють розмір плати 
за копіювання і друк на рівні граничних рівнів, встановлених кабінетом 
міністрів України (понад 1 гривню за один аркуш а4). така практика є 
незаконною, враховуючи однозначну вимогу Закону України «про до-
ступ до публічної інформації» про право розпорядника на відшкоду-
вання виключно фактичних витрат, а також коливання ринкової ціни, 
яка передбачає отримання прибутку, за аналогічну послугу у межах 
20–50 копійок.

плата може стягуватися, починаючи із 11 сторінки. такої практики 
притримуються, наприклад, Вищий спеціалізований суд України із роз-
гляду цивільних і адміністративних справ, Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів. практика інших розпорядників зі стягнення плати за 11-ти 
сторінковий документ, починаючи із першої сторінки, грубо порушує 
загальне правило даного закону про безоплатність надання відпові-
ді та гарантоване право кожного отримати безкоштовно 10 сторінок 

послуга, що надається Граничні норми витрат 

копіювання або друк копії документів 
формату а4 та меншого розміру (в тому 
числі двохсторонній друк)

0,1 відсотка розміру міні-
мальної заробітної плати 
за виготовлення однієї сто-
рінки

копіювання або друк копій документів 
формату а3 та більшого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру міні-
мальної заробітної плати 
за виготовлення однієї сто-
рінки

копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах 
поряд з відкритою інформацією містить-
ся інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування, 
тощо (в тому числі двохсторонній друк)

0,5 відсотка розміру міні-
мальної заробітної плати 
за виготовлення однієї сто-
рінки

Схема 18. Граничні розміри витрат на копіювання або друк
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у відповідь на запит. Вимогу про оплату, починаючи із першої сторін-
ки, можна оскаржити до адміністративного суду.

із правил про оплату закон встановлює і виключення. так, за надан-
ня особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний 
інтерес, плата не стягується. про те, яка інформація становить суспіль-
ний інтерес, дивіться схему 18.

Враховуючи, що суб’єкти господарювання є розпорядниками ін-
формації в розумінні даного закону виключно щодо суспільно необ-
хідної інформації (зокрема екологічної), а така надається безоплатно 
незалежно від об’єму, то питання щодо відшкодування фактичних ви-
трат цим розпорядникам взагалі не постає.

інформація, що становить суспільний інтерес 

інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна ін-
формація), — це інформація, яка є предметом суспільного інтересу, і 
право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шко-
ду від її поширення. предметом суспільного інтересу вважається ін-
формація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, терито-
ріальній цілісності України, забезпечує реалізацію конституційних прав, 
свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, 
введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні 
наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, тощо 
(ст. 29 Закону України «про інформацію»). як видно із цієї норми закон 
досить широко визначає сфери суспільного інтересу. також він не об-
межує види інформації, що становить предмет суспільного інтересу, 
разом з тим, деякі із них чітко перераховує. (див. схему 19.)

саме суспільною необхідністю цих видів інформації обумовлено по-
кладення обов’язків із забезпечення доступу до такої інформації в по-
рядку Закону України «про доступ до публічної інформації» не лише 
на суб’єктів владних повноважень, але й на суб’єктів господарювання.

1. Віднесення інформації до суспільно необхідної є визначальним 
у зв’язку із таким.

2. Визнання інформації суспільно необхідною знімає обмеження у 
доступі до інформації.

3. Визнання інформації суспільно необхідною гарантує надання та-
кої інформації безкоштовно незалежно від об’єму.
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Встановлення суспільної важливості поширеної інформації виклю-
чає відповідальність або тягне за собою звільнення від юридичної від-
повідальності посадової особи за поширення інформації із обмеже-
ним доступом.

інформація про стан довкілля 

Відповідно до ст. 50 конституції України кожному гарантується пра-
во вільного доступу до інформації про стан довкілля, а також право 
на її поширення. така інформація ніким не може бути засекречена. 
інформація про стан довкілля є суспільно важливою інформацію, а 
тому надавати її за запитами зобов’язані усі розпорядники, які володі-
ють такою інформацією, і суб’єкти владних повноважень, і суб’єкти гос-
подарювання. така інформація повинна надаватися безкоштовно на віть 
в разі необхідності виготовлення копії понад 10 сторінок. інформація 
про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військо-
вих об’єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим до-
ступом (ч. 3 ст. 13 Закону України «про інформацію»). 

інформація, що становить суспільний інтерес 
(суспільно необхідна інформація) 

Ч. 2 ст. 13 Закону України «про доступ до публічної інформації»

інформація про стан довкілля

інформація про якість харчових 
продуктів і предметів побуту

інша інформацією, що становить суспільний 
інтерес (суспільно необхідна інформація) 

інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні 
явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть 

статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян 

Схема 19 Інформація, що становить суспільний інтерес
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Законодавство України на сьогоднішній день оперує кількома то-
тожними термінами: інформація про стан довкілля, інформація про 
стан навколишнього природного середовища та екологічна інформа-
ція. разом з тим законодавчі визначення цих термінів дещо відрізня-
ються: в деяких випадках визначення не охоплюють певні види еко-
логічної інформації, певні визначення є більш детальні ніж інші. (див. 
схему 20.) В умовах розбіжності визначень, вміщених у двох законах та 
Оргуській конвенції, рекомендовано застосовувати визначення, вмі-
щене саме в Оргуській конвенції, адже положення міжнародних догово-
рів, ратифікованих Україною, мають вищу юридичну силу порівняно із 
законами України, в разі наявності розбіжностей між їхніми нормами.

відмова у наданні інформації 

розпорядники зобов’язані відповідати на запити. разом з тим, даний 
закон встановлює перелік підстав, коли дозволяє розпоряднику від-
мовити у задоволенні запиту. така відмова у наданні інформації на за-
пит повинна бути обґрунтованою, тобто містити одну із законних під-
став відмови. (див. схему 21.)

слід пам’ятати, що закон встановлює вичерпний перелік таких 
підстав і обґрунтування відмови у наданні інформації будь-якими ін-
шими причинами чи обставинами є незаконною відмовою у надан-
ні інформації і тягне за собою юридичну відповідальність. Відповідь 
розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана 
запитувачем із загальнодоступних джерел (наприклад, на сайті відпо-
відного розпорядника), або відповідь не по суті запиту вважається не-
правомірною відмовою в наданні інформації. 

розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформаці-
єю, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 
бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит на-
лежному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запиту-
вача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію почи-
нається з дня отримання запиту належним розпорядником. належний 
розпорядник у такому випадку надає відповідь запитувачу у встанов-
лений законом строк. 

як і до запиту на інформацію, закон ставить формальні вимоги і 
до оформлення відмови у наданні останньої. У відмові в задоволенні 
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Оргуська конвенція
Закон україни  

«про охорону навколишнього  
природного середовища»

Закон україни  
«про інформацію»

Екологічна інформація — це Інформація про стан навколишнього 
природного середовища (екологічна ін-
формація) — це

Інформація про стан довкілля 
(екологічна інформація) — це 

а) стан таких складових навколиш-
нього середовища, як повітря і ат-
мосфера, вода, ґрунт, земля, ланд-
шафт і природні об’єкти, біологіч-
не різноманіття та його компонен-
ти, включаючи генетично змінені 
організми, та взаємодію між цими 
складовими;

стан навколишнього природного середо-
вища чи його об’єктів — землі, вод, надр, 
атмосферного повітря, рослинного і тва-
ринного світу та рівні їх забруднення;
біологічне різноманіття і його компо-
ненти, включаючи генетично видо-
змінені організми та їх взаємодію із 
об’єктами навколишнього природного 
середовища; 

стан складових довкілля та його 
компоненти, включаючи гене-
тично модифіковані організми, 
та взаємодію між цими складо-
вими;

б) фактори, такі як речовини, енер-
гія, шум і випромінювання, а також 
діяльність або заходи, включаю-
чи адміністративні заходи, угоди 
в галузі навколишнього середови-
ща, політику, законодавство, плани 
і програми, що впливають або мо-
жуть впливати на складові навко-
лишнього середовища, зазначені 
вище в підпункті а), і аналізі затрат 
і результатів та інший економічний 
аналіз і припущення, використані 
в процесі прийняття рішень з пи-
тань, що стосуються навколишньо-
го середовища; 

джерела, фактори, матеріали, речови-
ни, продукцію, енергію, фізичні фактори 
(шум, вібрацію, електромагнітне випро-
мінювання, радіацію), які впливають або 
можуть вплинути на стан навколишньо-
го природного середовища та здоров’я 
людей; 

плани і програми, заходи, в тому чис-
лі адміністративні, державну екологічну 
політику, законодавство про охорону на-
вколишнього природного середовища;

фактори, що впливають або мо-
жуть впливати на складові до-
вкілля (речовини, енергія, шум і 
випромінювання, а також діяль-
ність або заходи, включаючи ад-
міністративні, угоди в галузі на-
вколишнього природного се-
редовища, політику, законодав-
ство, плани і програми); 

с) стан здоров’я та безпеки людей, 
умови життя людей, стан об’єктів 
культури і споруд тією мірою, якою 
на них впливає або може вплину-
ти стан складових навколишнього 
середовища або через ці складові, 
фактори, діяльність або заходи, за-
значені вище в підпункті б).

стан здоров’я та безпеки лю-
дей, умови життя людей, стан 
об’єктів культури і споруд тією 
мірою, якою на них впливає або 
може вплинути стан складових 
довкілля; 

загрозу виникнення і причини надзви-
чайних екологічних ситуацій, результати 
ліквідації цих явищ, рекомендації щодо 
заходів, спрямованих на зменшення їх 
негативного впливу на природні об’єкти 
та здоров’я людей; 

інші відомості та/або дані.

витрати, пов’язані із здійсненням при-
родоохоронних заходів за рахунок фон-
дів охорони навколишнього природно-
го середовища, інших джерел фінансу-
вання, економічний аналіз, проведений 
у процесі прийняття рішень з питань, 
що стосуються довкілля;

екологічні прогнози.

Схема 20. Екологічна інформація 
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запиту на інформацію обов’язково зазначається 1) прізвище, ім’я, по 
батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядни-
ком інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) по-
рядок оскарження відмови; 5) підпис. Відмова в задоволенні запиту на 
інформацію надається обов’язково в письмовій формі. 

із досвіду роботи мбо «Екологія — право — людина» видно, що 
розпорядники практично ніколи не роз’яснюють запитувачам поряд-
ку оскарження відмови у наданні інформації, не завжди коректно і по-
вно обґрунтовують підставу відмови. Закон України «про доступ до пу-
блічної інформації» передбачає обов’язок розпорядника не лише по-
слатися на одну із чотирьох підстав, передбачених законом і вказаних 
вище, але й мотивувати свою відмову. Наприклад, в разі надання відмо-
ви з мотивів недодержання запитувачем формальних вимог до запиту, 
недостатньо лише посилання на відповідний пункт 22 статті Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Розпорядник зобов’язаний 

підстави відмови у наданні публічної інформації

розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний від-
повідно до його компетенції, передбаченої законодав-

ством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фак-
тичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, якщо 

відповідний розпорядник встановив розміри таких витрат

інформація, що запитується, правомірно була відне-
сена до категорії інформації з обмеженим доступом

не дотримано формальних вимог оформлення 
запиту на інформацію (див. схему 12, реквізити)

Схема 21. Правомірні підстави відмови
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таке посилання обґрунтувати, тобто вказати, яких саме реквізитів 
бракує у запиті. В разі відмови у зв’язку із обмеженням доступу до пев-
ної інформації, розпорядник зобов’язаний вказати, до якого саме виду 
інформації із обмеженим доступом належить запитуваний документ, 
і обґрунтувати це відповідними положеннями законодавства.

розділ 5.
Оскарження відмови у надані 

публічної інформації в суді

Закон передбачає, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені, в тому числі, до суду. таким чи-
ном, оскарженню може підлягати будь-яке порушення розпорядника, 
яке випливає із Закону України «про доступ до публічної інформації». 
даний закон перераховує деякі порушення, які можуть бути оскарже-
ні запитувачем, але залишає перелік відкритим. (див. схему 22.)

Закон чітко передбачає, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до кодексу 
адміністративного судочинства України. і це логічно, адже правовід-
носини у сфері доступу до публічної інформації є публічно-право ви ми. 

оскарження дій розпорядника з неналежного розгляду запиту до 
адміністративного суду не є дуже складним і може бути здійснено без 
допомоги адвоката чи іншого фахівця в галузі права. нижче наведено 
низку моментів, про які слід пам’ятати при поданні такого позову, а та-
кож складено зразок позовної заяви.

суд. адміністративний позов про оскарження неналежного роз-
гляду запиту подається за вибором позивача/запитувача за місцем 
знаходження розпорядника/відповідача чи за місцем проживання/
місцезнаходженням позивача. крім цього, слід пам’ятати про залеж-
ність суду від статусу розпорядника: якщо відповідачем є орган міс-
цевого самоврядування, справу розглядає місцевий загальний суд, 
якщо центральний орган державної влади — окружний адміністра-
тивний суд, якщо ж місцевий орган державної влади — місцевий або 
адміністративний суд за вибором позивача. але у всіх випадках роз-
гляд справи відбувається за правилами кодексу адміністративного 
судочинства України.
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строк. строк звернення до адміністративного суду становить шість 
місяців з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися 
про порушення свого права. У випадках неналежного розгляду запи-
ту такий строк почне бігти із моменту отримання запитувачем відпо-
віді на його запит. 

судовий збір. За подання до суду адміністративного позову спла-
чується судовий збір. Його розмір у даній категорії справ складає у 
2012 році 32 гривень 19 коп. Усі актуальні адреси судів та реквізити 
для сплати судового збору можна знайти на ресурсі «судова влада» 
за адресою: http://court.gov.ua 

інші рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядників 

інформації, що порушили 
законні права та інтереси 

запитувача

надання 
недостовірної 
або неповної 

інформації

ненадання 
відповіді на запит 

на інформацію

пОруШення

відстрочка 
задоволення 

запиту на 
інформацію

несвоєчасне 
надання 

інформації

відмова 
в задоволенні 

запиту на 
інформацію

невиконання розпорядниками 
обов’язку оприлюднювати 

інформацію

Схема 22. Порушення в сфері доступу до публічної інформації
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Зразок позовної заяви 

львівський окружний адміністра-
тивний суд 79000, м. львів, 
вул. Чоловського, 2

позивач:
мбо «Екологія — право — людина»
м. львів, вул. івана Франка 9, кв. 1а
тел. (032) 225-76-82
office@epl.org.ua 

Відповідач:
міністерство екології та природних 
ресурсів України,
03035, м. київ, вул. Урицького, 35
тел.: +38(044) 206-31-15
mepu@menr.gov.ua 

а д м і н і с т рат и в н и Й  п О З О в

про визнання дій[бездіяльності] протиправними 
та зобов’язання до вчинення дії

12 червня 2012 року мбо «Екологія — право — людина» (дод. 1) в порядку 
Закону України «про доступ до публічної інформації» до міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України (надалі - мінприроди) із проханням надати 
копію документа 1 та документа 2 [реквізити документів: назва, ким виданий, 
дата, номер]. У відповідь на запит мінприроди [не надало відповіді взагалі, 
не надало відповіді у встановлений строк, надало не повну відповідь, нада-
ло відповідь не по суті запиту, неправомірно відмовило у наданні інформа-
ції/документа]. (дод. 2).

Відповідно до ст. 1 та ч. 1 ст. 13 Закону України «про доступ до публічної 
інформації» (надалі — Закон) мінприроди в розумінні цього закону є розпо-
рядником стосовно усієї інформації, яка була отримана або створена в про-
цесі виконання мінприроди своїх обов’язків, передбачених чинним законо-
давством. така інформація визнається законом публічною.

Відповідно до ст. 3 Закону України «про доступ до публічної інформації» 
однією із гарантій забезпечення права на доступ до публічної інформації є 
обов’язок розпорядників надавати інформацію, а згідно ст. 5 даного закону 
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доступ до публічної інформації забезпечується, зокрема, шляхом надання ін-
формації за запитами на інформацію.

Відповідно до ст. 14 даного закону розпорядники інформації зо бо в’я за ні, 
серед іншого, надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі 
потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно 
ст. 20 даного закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 
інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст. 22 даного закону відмова в задоволенні запиту на інфор-
мацію є правомірною лише у таких вичерпних випадках: 1) розпорядник ін-
формації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, перед-
баченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2) інформація, що запитується, правомірно належить до категорії інформації 
з обмеженим доступом; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не опла-
тила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано 
вимог до запиту на інформацію (див. схему 21, реквізити). Відповідь розпо-
рядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем 
із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається не-
правомірною відмовою в наданні інформації.

[обґрунтуйте застосування усіх або деяких зазначених вище норм до Вашої 
конкретної ситуації.]

таким чином, вважаємо, що мінприроди своїми діями порушила наше пра-
во на доступ до публічної інформації, гарантоване ст. 34 конституції України 
та ст. 5 Закону України «про інформацію».

Враховуючи викладене вище та керуючись ст. 2, 6, 17—19, 99, 104—107 
кодексу адміністративного судочинства України

проШУ сУд:

1. Відкрити провадження по даній справі.
2. Визнати дії [бездіяльність] мінприроди щодо [ненадання відповіді взага-

лі, ненадання відповіді у встановлений строк, надання не повної відпові-
ді, надання відповідь не по суті запиту, неправомірної відмови у наданні 
інформації/документу] протиправними.

3. Зобов’язати мінприроди надати достовірну, точну та повну інформацію 
у відповідь на наш запит, а саме надати копії документа 1 та документа 2 
[реквізити документів: назва, ким виданий, дата, номер].

4. судові витрати покласти на відповідача.

дата    [підпис]   піб
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Додатки:
1. копія запиту Епл від 12 червня 2012 року.
2. лист мінприроди (якщо відповідь надійшла, або повідомлення про вру-

чення поштового відправлення для підтвердження факту одержання 
мінприроди Вашого запиту).

3. квитанція про сплату судового збору (оригінал).
4. копія позовної заяви із доданими до неї документами для Відповідача.

перелік нормативних актів у сфері 
публічної інформації, які використовуються 

в даному посібнику 

1. конституція України.
2. конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі при-

йняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкіл-
ля (оргуська конвенція).

3. кодекс адміністративного судочинства України.
4. Закон України «про доступ до публічної інформації».
5. Закон України «про інформацію».
6. Закон України «про звернення громадян».
7. Закон України «про захист персональних даних».
8. постанова кабінету міністрів України про затвердження граничних норм 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію від 13 липня 2011 р. № 740.

9. розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що нада-
ються за запитом на інформацію, розпорядником якої є міністерство юс-
тиції України, затверджений наказом міністерства юстиції України від 
30.11.2011 N 3430/5.

10. розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що на-
даються за запитами на інформацію, що надійшли до адміністрації 
президента України та державного управління справами, затверджене 
розпорядженням керівника державного управління справами від 11 жовт-
ня 2011 року.

11. постанова кабінет міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 
про питання системи обліку публічної інформації.

12. розпорядження керівника апарату Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 липня 2011 року 
№ 310/0/13-11.
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13. інструкція Вищої кваліфікаційної комісії суддів про порядок відшкодуван-
ня фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 
як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію (на офіційному 
веб-сайті).

14. порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк доку-
ментів, що надаються за запитом на інформацію, та використання отри-
маних коштів, затверджено розпорядженням голови районної державної 
адміністрації лозівського району від 10.10.2011 № 381.

У посібнику були також використані правові позиції, викладені у науково-
практичному коментарі до Закону України «про доступ до публічної інформа-
ції» за редакцією а. Шевченка. київ: Центр суспільних медіа, — 2012. — 335 с. 

контактна інформація 

За безкоштовними детальними консультаціями стосовно організації 
роботи у сфері публічної інформації пропонуємо звертатися безпо-

середньо до мбо «Екологія — право — людина»  
у будь-якій зручній для Вас формі.

мбО «екологія — право — людина»

місцезнаходження: м. львів. вул. івана франка, 9, кв. 1а
адреса для листування: м. львів, 79000, а/с 316

тел.: +38 (032) 24-33-888
Факс: +38 (032) 22-57-682

Електронна пошта: office@epl.org.ua
Веб сторінка: www.epl.org.ua
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