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Шановний пане Володимире! 

За результатами розгляду Вашого інформаційного запиту про отримання 

публічної інформації від 11 квітня 2019 року щодо юридичних радників, які 

залучались Урядом України у 2014 – 2018 роках, за дорученням Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 8180/0/2-19 та відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» Державна інспекція ядерного 

регулювання України (далі – Держатомрегулювання) інформуємо про наступне. 

По першому питанню повідомляємо, що українські чи іноземні юридичні 

радники (фізичні та юридичні особи), як в Україні, так і за кордоном, з 2014 року по 

теперішній час не надавали юридичні послуги Держатомрегулюванню та не 

представляли її інтереси.  

По другому питанню повідомляємо, що юристам, юридичним фірмам, 

адвокатам та адвокатським об’єднанням доручення на представництво інтересів 

Держатомрегулювання в період з 2014 року і по теперішній час не видавались. 

По третьому і четвертому питанням повідомляємо, що Державним бюджетом 

України не передбачались кошти на залучення Держатомрегулюванням українських 

чи іноземних юридичних радників в 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.   

По п’ятому питанню щодо чисельності посад юристів повідомляємо, що  

станом на 2019 рік Держатомрегулювання має в своїй структурі Управління 

правового забезпечення, що складається з відділу правової роботи, відділу експертизи 

нормативно-правових актів і відділу правового забезпечення дозвільної діяльності та 

застосування санкцій, штатною чисельністю 11 посад.  



 
 
 

Інформацію надано електронною поштою на адресу, яка вказана у Вашому 

запиті. 

 

З повагою 

 

 

Заступник Голови                                                         Р. ТРІПАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Беззубцева 277-12-07 

 


