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Що о розгляду запиту

про падання публічної інформації

Державний концерн «Укроборонпром» (далі -  Концерн) опрацював 

Ваш електронний лист від 02.07.2018 (далі -  Запит) та в меж ах компетенції 

повідомляє.

Частиною  перш ою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13 січня 2011 року №  2939-УІ, визначено, що запит на 

інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації  надати 

публічну інформацію, щ о знаходиться у його володінні.

Відповідно до статті 13 вказаного Закону розпорядниками інформації 

для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень -  органи держ авної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійсню ю ть владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, м ісцевих бюджетів, 

бю дж ету А втономної Республіки Крим, -  стосовно інформації щодо 

використання бю джетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших держ авних послуг, - стосовно 

інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають доміную че становище на 

ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 

цін на них.

Концерн, відповідно до пункту 1 Статуту Д ерж авного  концерну 

«Укроборонпром», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.08.2011 №  993, є державним господарським о б ’єднанням і не підпадає 

під ознаки розпорядника інформації, визначених статтею 13 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації».

При цьому, до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлю дню вати 

та надавати за запитами інформацію, визначену в статті 13 вказаного Закону,
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а саме: щодо використання бюджетних коштів, умов постачання товарів, 

послуг та цін на них, а також інформацію, пов'язану з виконанням о б о в ’язків 

особами, яким делеговано повноваження суб'єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, прирівнюються суб'єкти господарю вання, які 

володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явищ а та 

інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожую ть 

здоров'ю  та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною  інформацією).

Інформація, яка Вами запитується, не стосується перерахованих вище 

питань.

Таким чином, Концерн не відноситься до розпорядників інформації, 

визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, запитувана інформація щодо плану перспективного розвитку 

Державного підприємства «Антонов» належить до відомостей, щ о становлять 

службову інформацію, відповідно до Переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію Державного концерну «Укроборонпром», 

затвердженого наказом Концерну від 12.02.2015 № 48 (із змінами, внесеними 

наказом Концерну від 10.10.2016 №272).

Тобто, запитувана Вами інформація належить до інформації з 

обмеженим доступом і, відповідно до положень Закону України «Про 

інформацію», може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, 

тобто, є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

Враховуючи, що Концерн та Державне підприємство «Антонов» 

включені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83, розповсю дження інформації 

з обмеженим доступом щодо стратегічних об'єктів оборонно-промислового 

комплексу України може спричинити завдання істотної шкоди інтересам 

національної безпеки.

В.о. Першого заступника  

Генерального директора В. Цвігун
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