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Щодо надання інформації

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 
№39714/0/2-21 від 07.12.2021 АТ «Укргазвидобування» (далі – Товариство), 
опрацювавши Ваш запит від  01.12.2021 р. стосовно надання інформації та її 
документального підтвердження, в межах компетенції повідомляє наступне.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень та інших 
розпорядників публічної інформації, регулюється Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» (далі також Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядниками інформації 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 



монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін 
на них.

5) юридичні особи публічного права, державні/комунальні підприємства 
або державні/комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, 
господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній 
громаді, - щодо інформації про структуру, принципи формування та розмір 
оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, 
особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи 
входить до складу наглядової ради.

Відповідно до ч. 3 ст. 13  ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вимоги 
зазначеного Закону поширюються на Товариство лише в частині надання за 
запитами інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати 
праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, 
яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить 
до складу наглядової ради.

Товариство не відноситься до суб’єктів, визначених у п. 1-4 ч.1 ст. 13 
Закону, а запитувана в запиті інформація не відноситься до інформації,  
передбаченої п.5 ч.1. ст. 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Разом з цим, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та 
надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, 
передбаченому цим законом, 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).

Частиною 3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на 
розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4, 5 частини першої та в 
частині другій статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
вимоги цього закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання 
відповідної інформації за запитами.

Згідно з ч. 2 ст. 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.

Однак, інформація, яка запитується у Запиті, не відноситься до інформації, 
передбаченої ч. 2 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Частиною 1 статті 19 Конституції України визначено, що правовий порядок 
в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Враховуючи зазначене,  АТ «Укргазвидобування» не зобов’язане надавати 
інформацію запитувану в запиті.

Додатково повідомляємо, що Компанія оприлюднює річну фінансову 
звітність (у тому числі консолідовану) до 30 квітня року, що настає за звітним 
періодом, відповідно до абз. 21 ч. 3. ст. 90 Господарського кодексу України. 
Річний звіт містить інформацію про річну фінансову звітність (у тому числі 
консолідовану), у зв’язку з цим річний звіт за 2021 рік буде підготовлено та 
оприлюднено з урахуванням термінів, вказаних вище. 

З повагою,

Головний інженер                                                             Олексій НЕСТЕРЕНКО

Михайлюк В.С. (044) 461 -25-56 
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