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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України за
результатами опрацювання листа Профспілки трудящих металургійної і
гірничодобувальної промисловості України повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 8 Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної
інфраструктури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2020 року № 1109 “Деякі питання об’єктів критичної
інфраструктури”, відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що містяться
у секторальних переліках об’єктів критичної інфраструктури, є інформацією з
обмеженим доступом, захист якої забезпечується відповідно до вимог
законодавства у сфері захисту інформації.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України “Про
доступ до публічної інформаціїˮ (далі – Закон) розпорядник інформації має
право відмовити в задоволенні запиту, якщо інформація, що запитується,
належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини
другої статті 6 цього Закону.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного
стану в Україніˮ на території України було введено воєнний стан. Враховуючи,
що дії російської федерації направлені на знищення об’єктів критичної
інфраструктури України, розголошення секторального переліку об’єктів
критичної інфраструктури може завдати істотної шкоди національній безпеці
України.
Відтак, діючи в інтересах національної безпеки, враховуючи, що
розголошення запитуваної вами інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам, а шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в
її отриманні, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
вимушено відмовити вам у наданні витягу з секторального переліку об’єктів
критичної інфраструктури.
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Частиною третьою статті 23 Закону встановлено, що оскарження рішень,
дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації до суду здійснюється
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
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трансформацій і цифровізації

Васильєв Євгеній digital@mspu.gov.ua

Олександр КОТІЙ

