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Міністерство фінансів України 

Про розгляд запиту  

 

 Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» розглянуло 

Ваш запит від 23.05.2019 та, в межах компетенції, повідомляє наступне. 
 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна 
інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. 
 Підпунктом 4) п. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

передбачено, що розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти 
господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи 
виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов 
постачання товарів, послуг та цін на них. 
 Отже, ДП «НЕК «Укренерго» є розпорядником публічної інформації виключно щодо 
умов постачання товарів, послуг та цін на них. 

Разом з тим, ст. 20 Закону України «Про інформацію» визначено, що будь-яка 
інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим 
доступом. 

Згідно ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є 
конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну 
особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 
суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за 
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 

Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДП «НЕК 
«Укренерго», затвердженим наказом від 09.01.2018 № 4, до переліку відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію ДП «НЕК «Укренерго», віднесено, зокрема, штатний 
розпис керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства.  
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