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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596

 

На  № ___________ від  ___________

Канєвський Гліб Олександрович

kanevskiy1989@gmail.com

Шановний Глібе Олександровичу!

Мінекономіки на Ваш запит на доступ до публічної інформації від 21.10.2021 
б/н (вх. Мінекономіки від 21.10.2021 № ЗІ-1122-21) щодо надання копії звіту 
про виконання фінансового плану акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз 
України” за І півріччя 2021 року та пояснювальної записки до нього, повідомляє.

Станом на 22.10.2021 звіт про виконання фінансового плану акціонерного 
товариства “НАК “Нафтогаз України” за ІІ квартал 2021 року та пояснювальна 
записка до нього до Мінекономіки не надходили.

З повагою 
Заступник Міністра Крістіна ГОЛУБИЦЬКА

Оксана Симанишина 200-47-73*3225

mailto:meconomy@me.gov.ua


 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00  
Підписувач Улютін Денис Валерійович 
Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb>9W*UО   
 

24020-24/4/854-ЗПІ/779 від 24.10.2021 
 

     
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

(Мінфін) 
 

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26 

 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480 
  

від _______ 20___ р. №  _____________     На  № _________ від ______ 20___ р. 
 

 Глібу Канєвському  

kanevskiy1989@gmail.com 

Про запит на інформацію  

 

Шановний пане Глібе! 

 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на доступ до 

публічної інформації від 21.10.2021 щодо надання копії звіту про виконання 

фінансового плану та пояснювальну записку (за наявності) НАК «Нафтогаз 

України» за І півріччя 2021 року, і повідомляє. 

Статтею 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. 

Станом на 23.10.2021 звіт про виконання фінансового плану  

НАК «Нафтогаз України» за I півріччя 2021 року до Міністерства фінансів 

України не надходив. 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 

інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 

бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному 

розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 

Ураховуючи викладене, Ваш запит надіслано за належністю до                   

НАК «Нафтогаз України» для розгляду та надання Вам інформації в 

установленому порядку. 

 

З повагою  

 

Перший заступник Міністра                                                        Денис УЛЮТІН 

 

 
Володимир Крижевський 206 57 26 

mailto:infomf@minfin.gov.ua





