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Шановний Василю Олександровичу! 
 

Державний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн) в межах 

компетенції розглянув Ваш запит від 20.02.2020 щодо надання публічної 

інформації про кількість металошукачів, що були придбані Концерном за 

2019 рік, а також об’єм коштів, витрачених на їх придбання. 

Частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі — Закон), визначено, що запит на інформацію — це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться 

у його володінні. 

Згідно з частиною 1 статті 1 Закону, 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 Законом. 

Відповідно до статті 13 Закону розпорядниками інформації для цілей цього 

Закону визнаються: 

1) суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної 

Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції 

відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, — стосовно інформації щодо 

використання бюджетних коштів; 

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

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — стосовно 

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

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку 

або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 
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монополіями, — стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 

цін на них. 

Концерн, відповідно до пункту 1 Статуту Концерну, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2018 № 849), є державним 

господарським об’єднанням та не підпадає під ознаки розпорядника інформації, 

що визначені статтею 13 Закону. 

Разом з тим, до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати 

та надавати за запитами інформацію, визначену в статті 13 вказаного Закону, 

прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та 

безпеці громадян; 

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією). 

Відповідно до частини 2 статті 29 Закону України «Про інформацію», 

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу 

державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 

реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість 

порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні 

та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних 

осіб тощо. 

Таким чином, запитувана інформація, не належить до зазначених вище 

видів і не є публічною в розумінні Закону. 
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