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Про надання інформації
Державна аудиторська служба України в межах компетенції розглянула
Ваш запит на публічну інформацію від 08.02.2022 (вх. від 08.02.2022 № C-158)
щодо копії акта планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» (далі – ДП «НАЕК «Енергоатом») та його відокремлених
підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 і повідомляє.
Відповідно до пункту 8.15 Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на
ІІІ квартал 2021 року (в частині інспектувань) Держаудитслужба провела
ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» та
його відокремлених підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, за
результатами якої складено акт ревізії від 13.10.2021 № 05-21/3.
Акт ревізії від 13.10.2021 № 05-21/3 посадові особи ДП «НАЕК
«Енергоатом» підписали із запереченнями (зауваженнями), на які
Держаудитслужба надіслала обґрунтовані висновки (лист від 16.11.2021
№ 000500-14/14580-2021).
Держаудитслужба надіслала матеріали зазначеної ревізії ДП «НАЕК
«Енергоатом» до Національного антикорупційного бюро України (лист
від 19.11.2021 № 000500-17/14725-2021), копії акта ревізії та висновків на
заперечення до нього – до Державного бюро розслідувань (лист від 19.11.2021
№ 000500-17/14740-2021), Територіального управління державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Мелітополі (лист від 03.12.2021 № 00050017/15295-2021), Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
України (лист від 19.11.2021 № 000500-17/14732-2021), Офісу Генерального
прокурора (лист від 19.11.2021 № 000500-17/14738-2021), Головного
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управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
економічної безпеки Служби безпеки України (лист від 19.11.2021 № 00050017/14739-2021), Державної фіскальної служби України (лист від 22.11.2021
№ 000500-14/14758-2021) та Державної податкової служби України (лист
від 22.11.2021 № 000500-14/14759-2021).
Національне антикорупційне бюро України повідомило (лист
від 08.12.2021 № 0411-220/37873) про долучення зазначених матеріалів ревізії
до кримінального провадження.
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України
поінформувало Держаудитслужбу (лист від 26.11.2021 № 40205дн/24/2/22021), що копії акта ревізії та висновків на заперечення до нього, які були
отримані від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
України, долучено до кримінального провадження.
Отже, матеріали ревізії ДП «НАЕК «Енергоатом» є даними
досудового розслідування.
Статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України
передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати
лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому
вони визнають можливим.
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відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.
Отже, Держаудитслужба наразі не має правових підстав для надання
інформації про яку йдеться в запиті.
Надання зазначеної інформації можливе у разі надання письмового
дозволу слідчих або прокурорів, які безпосередньо здійснюють наведені
досудові розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись пунктом 1 частини першої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Держаудитслужба
відмовляє у наданні інформації, зазначеної в запиті.
У разі незгоди з результатом розгляду запиту Ви маєте право його
оскаржити у порядку, визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Заступник Голови

Галина ВАШЕКА

Заступник начальника відділу
Юлія Лихота 462 56 86
__________________
Персональні дані, вказані Вами у запиті, Держаудитслужба захищає та обробляє відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.

