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№ 01 - 10 від 10 жовтня 2013 р.
Начальнику Державної екологічної інспекції
у Тернопільській області Батогу М. Я.
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Шановний Миколо Ярославовичу!
Інформую, що з повідомлень у обласних ЗМІ („Нова тернопільська газета”, № 39, 10
- 15 жовтня) ЕГО «Зелений Світ» стало відомо про випадок утримання у неволі та жорстокого
поводження з дикою твариною виду Ведмідь бурий, Ursus arctos (ймовірно), що мав місце на
території Золотопотоцького лісництва ДП „Бучацький лісгосп” (селище Золотий Потік
Бучацького району Тернопільської області). Зі змісту цієї публікації можна зробити також
припущення про зумисне вбивство тварини.
Прошу Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області (ДЕІ) перевірити
даний випадок, а також на підставі ст. 34 Конституції України, ст. 4 Оргуської конвенції, ст. 5,
13 - 15, 19, закону „Про доступ до публічної інформації”, ст. 5- 6, 13 закону „Про інформацію”,
ст. 9 закону „Про охорону навколишнього природного середовища” прошу надати мені
відомості, котрі мені необхідні для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина України та
члена природоохоронної організації.
1. Чи було відомо ДЕІ про факт утримання у неволі та жорстокого поводження з
ведмедем, що мав місце на території Золотопотоцького лісництва ДП „Бучацький лісгосп”?
Якщо відомо, то які засоби впливу на ситуацію застосовано ДЕІ ?
2. Чи мало Золотопотоцьке лісництво ДП „Бучацький лісгосп” відповідний дозвіл
органів Мінекології на утримання у неволі дикої тварини?
3. Чи відомо ДЕІ про інші випадки випадки утримання диких тварин у неволі без
відповідного дозволу органів Мінекології та без створення умов, що відповідають їх
біологічним, видовим та індивідуальним особливостям 0 у відповідності до закону „Про
захист тварин від жорстокого поводження” - зокрема, на території державних пiдприємств
Тернопiльського обласного управлiння лiсового та мисливського господарства? Якщо відомо,
які засоби із забезпечення дотримання природоохоронного законодавства застосовано ДЕІ ?
Інформацію прошу надати у письмовому або електронному вигляді, відповідно до
вимог п 1 ст. 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на зазначену поштову
або електронну адресу. При надсиланні відповіді електронною поштою зобов’язуюсь
повідомити про її отримання.
Додаток: копія згаданої вище публікації.
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