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Т.в.о. АТ «Укртрансгаз»
Хоменко А.І.
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021

Шановний Андрію Івановичу!
31 травня 2018 року на офіційному сайті Акціонерного товариства «Укртрансгаз» було
опубліковано статтю із недостовірною інформацією під назвою «Укртрансгаз занепокоєний
приростом боргу ОПЗ і закликає правоохоронців звернути увагу на ситуацію» . Стаття доступна
широкому
загалу
читачів
у
мережі
Інтернет
за
посиланням
Ьир://иІ£.иа/иІ£/тес1іа/пе\У8/2018/05/ор2-сіеЬі5-а1егІ.Ьіт1
Зазначена стаття підлягає спростуванню, оскільки містить інформацію, що є
недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Публічного
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» та честь , гідність і ділову репутацію
його посадових осіб.
Так, одним із основних принципів інформаційних відносин згідно зі статтею 2 Закону
України «Про інформацію» є достовірність і повнота інформації.
Відповідно до п.4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 №1 «Про
судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації
фізичної та юридичної особи», недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності
або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі
або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).
Згідно п.4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009№1 «Про судову
практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації
фізичної та юридичної особи» під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі
підприємницьких товариств, фізичних осіб - підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб,
розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку
здійснює така особа як учасник суспільних відносин.
Відомості, викладені у даній статті, є недостовірними, перекрученими та спотвореними у
повному обсязі. АТ «ОПЗ» не є замовником послуг транспортування в квітні 2018 року. Автор,
проігнорував інформацію, розміщену на тому ж офіційному сайті ПАТ «Укртрансгаз», щодо
переліку замовників послуги транспортування зазначену в публікації «Сумарна Заборгованість
контрагентів перед Укртрансгазом за послуги балансування газу».
Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»
є провідним
підприємством державного сектору економіки в галузі хімічної промисловості.

Опублікована на Вашому сайті стаття (особливо в період підготовки до приватизації)
завдає шкоди престижу та діловій репутації АТ «ОПЗ», підриває довіру до нього як в Україні, так
і за її межами, перешкоджає господарській співпраці, у тому числі з іноземними партнерами.
У зв’язку з вищевикладеним та на підставі статті 63 Конституції України, статті 2 Закону
України «Про інформацію», вимагаємо опублікувати спростування поширених відомостей, що є
недостовірними та порушують ділову репутацію Публічного акціонерного товариства «Одеський
припортовий завод», честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб, шляхом
невідкладного розміщення протягом трьох календарних днів на офіційному сайті за посиланням:
ЬЦр://иІй-иа/иІ§/тес1іа/пе\У5/2018/05/ор2-сіеЬі8-а1егІ.Ьіт1,
повідомлення
про
спростування
недостовірної інформації, опублікованої у статті під назвою - «Укртрансгаз занепокоєний
приростом боргу ОПЗ і закликає правоохоронців звернути увагу на ситуацію».

З повагою,
Заступник директора

Вакерик

