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Шановний пане Володимире! 

 

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 
30.07.2021 № 24804/0/2-21, щодо надання відповіді на питання пункту 2 Вашого 
запита від 25.07.2021, повідомляємо наступне. 

Згідно зі статтею 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. 

Державна інспекції ядерного регулювання України (далі – 

Держатомрегулювання), на підставі спеціального дозволу Служби безпеки України, 
проваджує діяльність, пов’язану з державною таємницею, а саме - організація режиму 
секретності та здійснення заходів щодо надання допуску та доступу до секретної 
інформації, її обробки та відтворення у будь-який спосіб, створення, засекречення, 
використання, зберігання, знищення і транспортування матеріальних носіїв секретної 
інформації. 

На виконання вимог пунктів 3 та 4 Типової інструкції про порядок ведення 
обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (далі – Постанова 736), в 
Держатомрегулюванні розроблений та введений в дію  наказом від 23 січня 2017 року 
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Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Державної інспекції 
ядерного регулювання України  (далі - Перелік відомостей). 

Запитувана Вами інформація відповідно до Переліку відомостей, статей 6, 9 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», відноситься до службової 
інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом, та їй присвоєно гриф “Для 
службового користування”. 

Керуючись вимогами пункту 11 Постанови 736 забороняється використовувати 
для передачі службової інформації відкриті канали зв’язку. 

У разі виникнення необхідності в передачі (надсиланні) документів, що містять 
службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням без статусу 
юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються вимоги цієї 
Інструкції, останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно нерозголошення 
отриманої службової інформації. 

У зв’язку з цим неможливо надати запитувану інформацію згідно із пунктом 2 
Вашого запиту на вказану електрону адресу. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись вимогами пункту 2 частини 1 статті 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» Держатомрегулювання 

відмовляє у задоволенні запиту на публічну інформацію. 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» Ви маєте право оскаржити відмову у задоволенні запиту на 

інформацію до суду. 

 

 

Голова – Головний державний інспектор з 

ядерної та радіаційної безпеки України                                 Григорій ПЛАЧКОВ 
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