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        Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

розглянуло Ваш запит від 04.01.2021 б/н та  повідомляє. 
           Пунктом 5 наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 
від 18.01.1996 № 30 “Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні” (із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 15.06.2007 

№ 179), встановлено, що Реєстр представництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності в Україні є документом, який містить конфіденційну інформацію. 
           Відповідно до статті 21 Закону України “Про інформацію”, інформацією 

з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 
           Відповідно до статті 7 Закону України  “Про доступ до публічної інформації” 

(далі – Закон), конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов. 
           Відповідно до вимог частини 2 статті 6 Закону, обмеження доступу до інформації 
здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди 
цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 
інтерес в її отриманні. 
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Принагідно інформуємо, що Міністерством не отримувалась згода представництв 
іноземних суб’єктів господарської діяльності на поширення інформації, що міститься у 
реєстрі. Безпосередня шкода від оприлюднення інформації про представництва 
іноземних суб’єктів  на міжнародному рівні переважає незначний суспільний інтерес в її 
отриманні. 
           Таким чином, запитувана інформація є конфіденційною з обмеженим доступом 
відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону та не підлягає наданню за 
інформаційними запитами. 
           Позиція Мінекономіки зі згаданого питання підтверджується ухвалою  
від 16.04.2015 Київського апеляційного адміністративного суду (справа № 826/5674/14).  
           Водночас зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади мають роз’яснювальний, інформаційний характер та не встановлюють 
правових норм. 
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