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Щодо запиту на доступ
до публічної інформації
громадянина Канєвського Г.О.

Шановний Глібе Олександровичу!
На лист Міністерства фінансів України від 23.10.2021 № 24020-24/4/854ЗПІ/774 щодо Вашого запиту від 21.10.2021, стосовно надання копії звіту про
виконання фінансового плану та пояснювальної записки (за наявності) НАК
«Нафтогаз України» за 1 півріччя 2021 року, акціонерне товариство «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) в межах компетенції
повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі ‒ Закон) розпорядниками інформації для цілей цього
Закону визнаються суб’єкти, визначені в пунктах 1-4 частини першої статті 13
Закону. Компанія не підпадає під дію пунктів 1-3 частини першої статті 13 Закону.
Зокрема, Компанія не є юридичною особою, що фінансується з державного чи
місцевого бюджетів, а є самостійним суб’єктом господарювання, що отримує кошти
від здійснення власної господарської діяльності. Відповідно, Компанії не можуть
стосуватися застереження, передбачені частинами п’ятою та шостою статті 6 Закону.
У разі встановлення факту домінуючого становища на ринку або наявності
спеціальних чи виключних прав, Компанія може бути визнана розпорядником
інформації, відповідно до пункту 4 частини першої статті 13 Закону, але лише в
частині інформації щодо умов постачання (Компанією) товарів, послуг та цін на

них. Звертаємо увагу, що запитувані Вами документи не містять інформацію, що
відноситься до цієї категорії.
Компанія може бути прирівняна до розпорядників інформації відповідно до
частини другої статті 13 Закону, якщо вона володіє:
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 (є суспільно
необхідною інформацією).
Зазначаємо, що запитуваний Вами документ не містить інформацію,
визначену в пунктах 1-3 частини другої статті 13 Закону.
Крім того, такий документ не містить інформації, що становить суспільний
інтерес (є суспільно необхідною). Натомість, запитуваний Вами звіт про виконання
фінансового плану за 1 півріччя 2021 року містить відомості її власної господарської
діяльності, що не суперечить законодавству.
Зокрема, Компанія належним чином виконує вимоги законодавства щодо
розкриття інформації про свою діяльність, в тому числі щодо отримання доходів і
здійснення видатків, обсягу та спрямування коштів для виконання своїх функцій
протягом року відповідно до установчих документів. Така інформація
оприлюднюється Компанією шляхом її розміщення на власній веб-сторінці (вебсайті) у строки та в порядку, визначені статтею 90 Господарського кодексу України
та постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 1067. Ознайомитись з
цією інформацією можна за посиланнями:
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9B0566E71C6B0F9CC2257EDD
006E558B?OpenDocument&Expand=3& .
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257AD9
0051F66D?OpenDocument&Expand=1&
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