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Державна фіскальна служба України за результатами розгляд в межах 

компетенції Вашого запиту від 20.02.2019, надісланого листом Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 26.02.2019 № 4233/0/2-19 (вх. ДФС № 472/зпі 

від 26.02.2019) про надання інформації щодо підписання Мирової угоди між 

Компаніями Філіп Морріс та Україною повідомляє таке.

Кабінетом Міністрів України 05.12.2018 прийнято розпорядження № 946-р 

«Про підписання Мирової угоди між компаніями «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.» 

(Сполучені Штати Америки), «Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (Сполучені 

Штати Америки), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарська Конфедерація), 

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (Україна) та Україною», яким зокрема схвалено 

проект Мирової угоди між зазначеними Компаніями Філіп Морріс та Україною.

На сьогодні проект Мирової угоди перебуває на узгодженні із підписання у 

в.о. Голови ДФС Власова О.С.

Щодо надання копії вказаної Мирової угоди зазначаємо наступне.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-УІ «Про 

доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) публічна інформація -  це 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації.
Статтею 20 Закону України «Про інформацію» визначено, що за порядком 

доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з 

обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена 

законом до інформації з обмеженим доступом.
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Згідно зі статтею 6 Закону до публічної інформації з обмеженим доступом 

відноситься конфіденційна інформація, таємна та службова інформація.

Водночас, статтею 7 Закону передбачено, що конфіденційна інформація -  

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 

порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Статтею 32 Конституції України встановлено, що не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 

згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини.

Крім того, відповідно до пункту 3 частини третьої статті 10 Закону 

розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані 

вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших 

осіб.

Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 Закону, які 

володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою 

осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди -  лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Отже, з наведеного вбачається, що інформація, доступ до якої обмежено 

юридичною особою, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за 

їхнім бажанням, є конфіденційною інформацією, тобто інформацією з обмеженим 

доступом.

Дана Мирова угода є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім 

особам без письмової згоди від іншої сторони.

Враховуючи викладене, обмеження в доступі до запитуваної інформації 

здійснено з метою запобігання розголошення конфіденційної інформації одержаної 

контролюючим органом та розголошення якої може завдати шкоди діловій 

репутації чи комерційної шкоди сторонам даної угоди. Надання інформації є 

можливим за умови дотримання порядку, встановленого чинним законодавством.

Згідно із статтею 23 Закону запитувач має право оскаржити рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядників інформації, зокрема до суду. Оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства України.
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