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Шановний пане Богатир!

На Ваші запити від 28 жовтня 2019 року повідомляємо таке.
За інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства, 

помилування, державних нагород Офісу Президента України, У главу Гізо 
Трістановича було прийнято до громадянства України згідно з Указом 
Президента України від 17 квітня 2015 року, Сакварелідзе Давіда було 
прийнято до громадянства України згідно з Указом Президента України від 
11 лютого 2015 року.

Перелік документів, які подаються для прийняття до громадянства 
України, встановлено Порядком провадження за заявами і поданнями з питань 
громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом 
Президента України від 27 березня 2001 року № 215.

Інформація щодо Вано Надірадзе відсутня.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до статті 11 Закону України «Про 

інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована. Не допускаються 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 захисту прав людини.

Запитувана Вами інформація є конфіденційною і стосується прав та 
охоронюваних законом інтересів інших осіб, однак письмовий дозвіл на доступ 
до такої інформації відповідно до статті 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі - Закон) не надано.

Ураховуючи наведене вище, надання зазначеної інформації призведе до 
порушення законних прав та інтересів таких осіб, що суперечить вимогам 
чинного законодавства України.

Конфіденційна інформація згідно із статтею 6 Закону відноситься до 
інформації з обмеженим доступом.



Відповідно до положень статті 22 цього Закону розпорядник має право 
відмовити в задоволенні запиту, якщо інформація, що запитується, належить до 
категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 
6 Закону.

Стосовно надання копії Подання Президента України та супровідних 
документів на призначення члена Центральної виборчої комісії Охендовського 
Михайла Володимировича зазначаємо, що за інформацією, наданою 
Департаментом документального забезпечення, запитувані документи у 
реєстраційно-довідковій базі вихідної службової кореспонденції відсутні.

Стаття 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 
передбачає право оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 
інформації до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.
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