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Шановний пане Сергію! 

За результатами розгляду Вашого запиту від 27.02.2020 щодо інформації про 
кількість листів, отриманих Міністерством від тютюнових компаній за період з 
01.08.2019 по 19.02.2020, та надання їх копій, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України повідомляє. 

У вказаному запиті не наведено повні найменування юридичних осіб 
(тютюнових компаній), що не дає можливості надати запитувану інформацію в 
повному обсязі.  

Відповідно до статті 1 Закону України «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 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. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно зі статтею 6 Закону інформацією з обмеженим доступом є, зокрема, 
конфіденційна інформація. 

Водночас, статтею 7 Закону визначено що, конфіденційна інформація - це 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов. При цьому, розпорядники інформації, які володіють 
конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які 
обмежили доступ до інформації.  

Окремі тютюнові компанії (назви яких частково збігаються з назвами компаній, 
що зазначені у запиті) звертались до Мінекономіки, серед іншого, для отримання 
разових (індивідуальних) ліцензій. Відповідно до чинного законодавства України для 
одержання таких ліцензій компаніями подавались до Міністерства разом із листами - 
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додатки, серед іншого, копії контрактів, специфікацій, додаткових угод й інших 
документів, які є невід'ємними частинами контрактів. 

Проте, згідно із частиною першою статті 36 Господарського кодексу України 
відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою 
діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення 
яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані 
його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до 
закону.  

Крім того, відповідно до частини першої статті 162 Господарського кодексу 
України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або 
іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї 
інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у 
зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших 
осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до 
охорони її конфіденційності. 

При цьому слід зазначити, що в контрактах вищевказаних юридичних осіб 

передбачені зобов’язання щодо нерозголошення інформації, зазначеної в контрактах. 
У разі підтвердження актуальності отримання запитуваної інформації та 

надання повних найменувань тютюнових компаній Міністерством будуть зроблені 
відповідні запити до зазначених юридичних осіб щодо отримання згоди на 
поширення конфіденційної інформації. 
 

З повагою 

 

Виконувач обов’язків Державного секретаря  

Міністерства розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України     О. О. Черних 
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