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Шановний пане Володимире!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 22.12.2021, що надійшов до 
Кабінету Міністрів, в межах компетенції повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при 
дотриманні сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 
чи кримінальним правопорушенням, 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; 
розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від 
оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про інформацію» 
конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. 
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної 
особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в 
інших випадках, визначених законом.

Ураховуючи те, що розголошення певної запитуваної інформації може 
зашкодити захисту репутації, прав інших людей; призвести до розголошення 
інформації, одержаної конфіденційно; вплинути на неупередженість правосуддя; а 
також те, що шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в 
її отриманні, надсилаємо з урахуванням частини другої статті 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» Вам копії запитуваних документів (додаються). 

Вартість перекладу українською мовою листа BCL Solicitors LLP, який надійшов 
до Кабінету Міністрів англійською мовою, становила 7346,81 гривень.

Іншою запитуваною інформацією Секретаріат Кабінету Міністрів не володіє.



Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно з § 1 
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює 
виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади. 

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 
№ 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої 
влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами 
стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка 
може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка 
потребує створення в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мін’юсту, 
Міненерго, НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» для розгляду та надання 
Вам інформації в установленому порядку.

Додаток: на 65 арк. 
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