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Щодо запиту на отримання
публічної інформації  

На Ваш запит про отримання публічної інформації від 30.11.2022 
(лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від від 05.12.2022 
№25430/0/2-22), термін розгляду якого було продовжено листом від 
08.12.2022 № 14/6-3241/13.01-22, НАК “Нафтогаз України” (далі також –
 Компанія) повідомляє.

З урахуванням  вимог законодавства (ст. 302 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ), ст. 21 Закону України “Про інформацію”, ст. 6 та ст. 7 
Закону України “Про доступ до публічної інформації”) Компанія надає Вам 
інформацію щодо розміру оплати праці голови та членів правління “НАК 
“Нафтогаз України” за період з жовтня 2021 року 
по листопад 2022 року.1 

Оскільки на Компанію було покладено обов’язок щодо оприлюднення 
та надання запитуваної Вами інформації лише з моменту набрання чинності 
Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних 
та комунальних компаніях” від 08.09.2021 № 1723-IX, інформацію за період 
з 2019 року по вересень 2021 року щодо щомісячних виплат голові та членам 
правління Компанії НАК “Нафтогаз України”  не може надати з огляду на її 

1 Зазначену інформацію Компанія зобов’язана оприлюднювати відповідно до Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати 
праці в державних та комунальних компаніях” від 08.09.2021 № 1723-IX, який набрав чинності 02.10.2021, 
на своєму офіційному веб-сайті за посиланням: https://www.naftogaz.com/management/executive-board-and-
remuneration.
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належність до інформації про фізичну особу (персональні дані), яка є 
інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною інформацією, у 
тлумаченні Конституційного Суду України (далі – КСУ) та законодавства 
України (ст. 302 ЦКУ, ст. 21 Закону України “Про інформацію” (далі – Закон 
№ 2657-XII) та ст. 6 та 7 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” (далі – Закон № 2939-VI), ст. 5, 6, 14 Закону України “Про 
захист персональних даних ” (далі – Закон № 2297-VI). 

Компанією відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону № 2939-VI не надається 
запитувана інформація стосовно щомісячних виплат голові та членам 
правління НАК “Нафтогаз України” за період з 2019 року по вересень 2021 
року, з огляду на таке.

По-перше, обмеження Компанією доступу до вищевказаної 
інформації відповідає захисту такого інтересу, як запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, та захисту
інтересу права людини – права на особисте життя та його таємницю. 

Це зумовлено тим, що у Компанії немає правових підстав (відсутня 
згода суб’єкта та інші умови, визначені Законом № 2297-VI) для 
розголошення інформації, яка містить застереження про її конфіденційність 
та є інформацією про майновий стан особи – конфіденційною інформацією 
про фізичну особу, персональними даними про неї (рішення КСУ 
від 20.01.2012 № 2-рп/2012, від 30.10.1997 № 5-зп, ст. 302 ЦКУ, 
ст.21 Закону № 2657-XII) та ст. 6 та 7 Закону № 2939-VI, ст. 5,6,14 Закону 
№ 2297-VI). Крім того, поширення Компанією персоніфікованої інформації 
щодо виплати премій голові та членам правління НАК “Нафтогаз України” 
за період з 2019 року по вересень 2021 року буде вважатися порушенням 
права особи на особисте та сімейне життя та його таємницю.

По-друге, розголошення запитуваної Вами інформації може завдати 
істотної шкоди вищезазначеним інтересам (запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, та захист права особи на особисте 
та сімейне життя та його таємницю), адже призведе до розголошення 
конфіденційних умов контракту, що буде прямим порушенням Компанією 
умов договорів та передбачених законом прав людини на її особисте та 
сімейне життя та його таємницю.

По-третє, розкриття інформації щодо щомісячних виплат голові та 
членам правління “Нафтогаз України” за період з 2019 року по вересень 
2021 року та розкриття умов договору з Олексієм Чернишовим не є 
необхідним для захисту інтересів національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. Будь-який суспільний інтерес, що може 
існувати щодо виплат голові та членів правління НАК “Нафтогаз України”
задовольняється шляхом оприлюднення відповідної інформації.

Інформація стосовно строку укладення контракту з О.Чернишовим не 
надається у зв'язку з тим, що пунктом 5 частини першої статті 13 Закону 
України “Про доступ до публічної інформації” господарські товариства, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи 
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опосередковано належать державі, не визнано розпорядниками в частині 
інформації про строк укладення трудового договору(контракту) з 
керівником.

Також, повідомляємо Вас, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Додатки:
1. Інформація про розмір оплати праці голови та членів 
правління, членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” за 
період з жовтня 2021 року по листопад 2022 року на 32 арк.

Начальник 
Юридичного департаменту                                   Віктор КОРОЛЕНКО 


