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Шановний пане Павленко!
На Ваш запит на отримання інформації щодо застосування Радою 

національної безпеки і оборони України обмежувальних заходів (санкцій) до 
приватного підприємства «Рідна мова» (код ЄДРПОУ 32493753) та механізму 
«подання громадянами на розгляд РНБО конкретних пропозицій, інформації 
щодо суб'єктів господарської діяльності, які несуть загрозу національній 
безпеці України,» повідомляємо.

Підстави і принципи застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), їх види, а також 
порядок застосування, скасування та внесення до них змін визначені Законом 
України від 14 серпня 2014 року № 1644-УІІ «Про санкції».

Питання щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) Рада 
національної безпеки і оборони України розглядає відповідно до статті 5 
згаданого Закону, а саме: виключно на підставі пропозицій Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного 
банку України, Служби безпеки України.

Згідно з рішеннями РНБО України з питань застосування санкцій, 
уведеними у дію указами Президента України, Кабінетом Міністрів України, 
Службою безпеки України та Національним банком України на постійній 
основі забезпечується реалізація і моніторинг ефективності персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Ці рішення разом з додатками (переліки юридичних і фізичних осіб, 
стосовно яких застосовані обмежувальні заходи) є у відкритому доступі на 
офіційних вебсторінках Верховної Ради України, Офісу Президента України 
та РНБО України (в рубриці «Офіційні документи»).

Розпорядником рішень РНБО України про застосування обмежувальних 
заходів до юридичних і фізичних осіб, невід’ємною частиною якого є додатки 
до цих рішень (переліки юридичних/фізичних осіб, стосовно яких застосовані 
обмежувальні заходи, та види обмежувальних заходів), та Указів Президента 
України, якими ці рішення уведені в дію, є Офіс Президента України.
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Апарат РНБО України, який є державним органом, що здійснює поточне 
інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради 
національної безпеки і оборони України, не є розпорядником інформації 
щодо фізичних та юридичних осіб, відносно яких застосовано обмежувальні 
заходи, і не зобов’язаний нею володіти.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації надати 
публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

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 згаданим вище законом.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
лише суб’єктом владних повноважень у процесі виконання ним своїх 
обов’язків, що підтверджується, зокрема, судовими рішеннями.

Згідно з Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України 
від 29 вересня 2016 року № 10 «не є інформаційним запитом звернення, для 
відповіді на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли 
розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але 
зобов’язаний нею володіти».

Таким чином, Апарат Ради національної безпеки і оборони України не є 
розпорядником інформації за запитами стосовно інформації, яка може бути 
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує 
створення в інший спосіб. Запитувана Вами інформація щодо приватного 
підприємства «Рідна мова» є саме такою, тобто потребує створення шляхом 
узагальнення та аналітичної обробки даних.

Також зазначаємо, що запитувана інформація не може бути зібрана і 
надана без значних інтелектуальних зусиль та додаткового змістовного 
аналізу, тобто не відповідає критеріям «відображеності та 
задоку ментованості».

Водночас надаємо перелік рішень РНБО України про застосування 
обмежувальних заходів до юридичних і фізичних осіб, невід’ємною частиною 
яких є додатки до цих рішень (переліки юридичних/фізичних осіб, стосовно 
яких застосовані обмежувальні заходи, та види обмежувальних заходів), та 
Указів Президента України, якими ці рішення уведені в дію:

від 21 червня 2018 року, уведеним у дію Указом Президента України 
від 21 червня 2018 року № 176; від 19 березня 2019 року, уведеним у дію 
Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82; від 14 травня
2020 року, уведеним у дію Указом Президента України від 14 травня
2020 року № 184; від 28 січня 2021 року, уведеним у дію Указом Президента 
України від 28 січня 2021 року № 29; від 29 січня 2021 року, уведеним у дію 
Указом Президента України від 29 січня 2021 року № 36; від 2 лютого 2021 
року, уведеним у дію Указом Президента України від 2 лютого 2021 року №
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43; від 19 лютого 2021 року, уведеним у дію Указом Президента України від 
19 лютого 2021 року № 64; від 11 березня 2021 року, уведеним у дію Указом 
Президента України від 19 березня 2021 року № 107; від 23 березня 2021 
року, уведеним у дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 
109; від 19 березня 2021 року, уведеним у дію Указом Президента України від 
25 березня 2021 року № 123; від 2 квітня 2021 року, уведеним у дію Указом 
Президента України від 3 квітня 2021 року № 140; від 19 березня 2021 року, 
уведеним у дію Указом Президента України від 9 квітня 2021 року № 151; від 
15 квітня 2021 року, уведеним у дію Указом Президента України від 21 квітня 
2021 року № 169; від 14 травня 2021 року, уведеним в дію Указом Президента 
України від 21 травня 2021 року № 203; від 18 червня 2021 року, уведеним в 
дію Указом Президента України від 24 червня 2021 року № 264; від 18 червня
2021 року, уведеним в дію Указом Президента України від 24 червня
2021 року № 265; від 18 червня 2021 року, уведене в дію Указом Президента 
України від 24 червня 2021 року № 266; від 16 липня 2021 року, уведене в дію 
Указом Президента України від 23 липня 2021 року №304.

З повагою
заступник керівника служби 
забезпечення доступу до публічної 
інформації та зв’язків із ЗМІ


