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що становлять державну таємницю у Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості України, а також на підприємствах, в установах, організаціях,
що належать до сфери його управління, які стосуються системи фізичного
захисту та охорони
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Загальні
положення
1. Розгорнутий перелік відомостей, що становлять державну таємницю у
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (далі - РП) розроблено
відповідно до вимог статті 146 Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.12.2013 № 939, та на підставі Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України
від 12.08.2005 № 440 (далі - ЗВДТ).
2. РП створено з метою конкретизації та систематизації даних про секретну
інформацію, яка циркулює у Міненерговугілля, а також на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери його управління, і не суперечить
ЗВДТ.
3. До відомчого розгорнутого переліку включається перелік відомостей, які
використовуються в діяльності державних органів, а також на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери управління таких державних органів
чи є виконавцями їх замовлень, пов’язаних з державною таємницею.
4. РП, зміни та доповнення до нього затверджуються державним експертом з
питань таємниць за погодженням із Службою безпеки України та набувають
чинності з дня їх затвердження.
5. Наведені у РП скорочення означають:
ЗС - Збройні Сили України.
КМУ - Кабінет Міністрів України.
МЕВП - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
МВС - Міністерство внутрішніх справ України.
МНС - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
СБ - Служба безпеки України.
Т - "Таємно".
ЦТ - "Цілком таємно".
6. У разі відсутності у РП змісту відомостей, що становлять державну
таємницю, гриф секретності надається на підставі ЗВДТ.
7. Наведені у РП терміни вживаються у такому значенні:
Вантажі з небезпечними властивостями (небезпечні вантажі) - вантажі, які
наведені в Рекомендаціях економічної та соціальної Ради ООН у 1956 році з
перевезення небезпечних вантажів, підготовлених комітетами експертів з
перевезення небезпечних вантажів, а також у міжнародних кодексах, угодах та
правилах, розроблених на їх основі.
Диверсійна стійкість - стан забезпеченості безпеки (захищеності) об'єкта, що
характеризує певний ступінь його спроможності протистояти внутрішнім і
зовнішнім диверсійно-терористичним та екстремістським проявам.
Організація охорони перевезення - комплекс заходів охорони під час
проведення перевезення з прив'язкою до конкретних видів транспорту чи заходів, що
містять інформацію про чисельність охорони, її озброєння з прив'язкою до
конкретних транспортних засобів і маршрутів перевезення.
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Підприємства
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це підприємства, установи і організації, які
мають у своєму підпорядкуванні об’єкти, що є уразливими у терористичному
відношенні, перелік яких затверджується державним експертом з питань таємниць
МЕВП.
Радіоактивні матеріали з небезпечними властивостями - радіоактивні
матеріали з питомою активністю понад 70 кБк/кг (2 нК/г), радіоактивні матеріали у
кількості, сумарна активність яких перевищує значення граничнодопустимої
активності, які вказані в графі 5 додатка 17 "Правил перевозки опасных грузов п о
железным дорогам", затверджених 05.04.96 на 15 засіданні Ради із залізничного
транспорту Держав-учасниць Співдружності, і радіоактивні матеріали, що діляться
(Уран - 233, Уран - 235, Плутоній - 238, Плутоній - 239, Плутоній - 241 або їхня
суміш у кількості до 0,015 кг і нейтронні джерела на основі Цих радіоактивних
речовин у кількості не більше 0,15 кг).
Система забезпечення безпеки перевезень - комплекс організаційних і
технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в
постійній справності споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та
пристроїв, а також на забезпечення безпеки руху, збереження здоров'я людини,
майна і навколишнього середовища.
^ Технічні засоби охорони - конструктивно закінчені, що виконують самостійні
функції апаратні та апаратно-програмні пристрої, які входять до складу систем
охоронної і тривожної сигналізації, контролю і управління доступом, охоронного
відеоспостереження, сповіщення та інших систем, призначених для охорони об’єкта.
Відомості, що становлять державну таємницю у Міненерговугілля,
а також на підприємствах, в установах, організаціях,
______ ______ що належать до сфери його управління
_______
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Зміст відомостей, що становлять
державну таємницю

2. Сфера економіки, науки і техніки
2.3.1 2.3.1.1 Відомості за сукупністю усіх складових
показників про системи фізичного захисту або
охорони ‘ об’єктів підприємств
паливноенергетичного комплексу, що розкривають
інформацію про їх диверсійну стійкість, витік
інформації щодо яких створить загрозу їх
зупинення або порушення функціонування та
завдасть шкоди національній безпеці України
щодо окремого об’єкта підприємств ПЕК.
уразливих
у
терористичному
2.3.1 2.3.1.2 Перелік
відношенні об’єктів, відомості про диверсійну
стійкість яких становлять державну таємницю,
який визначається державним експертом з
питань таємниць відповідно до компетенції та
подається КМ.
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2.3.1 2;3.1.3 Відомості про належність об’єктів до уразливих Т
у терористичному відношенні в цілому щодо
України, а саме відомості за сукупністю всіх
складових показників про заходи щодо
організації оповіщення, взаємодії та реагування
відповідних підрозділів з СБ, МВС, МНС на
випадок скоєння актів тероризму та інших
екстремістських дій на об'єктах підприємств
ПЕК
2.3.1 2.3.1.4 Відомості про проектну загрозу за сукупністю Т
всіх складових показників у відношенні до
конкретного об'єкта підприємств ПЕК
2.3.1 2.3.1.5 Відомості про уразливі місця в системі Т
фізичного захисту або охорони, розкриття яких
дає можливість їх використання з боку
потенційних зловмисників у відношенні до
конкретного об'єкта підприємств ПЕК
2.3.1 2.3.1.6 Відомості про розміщення технічних засобів Т
охорони (із зазначенням їх типів і прив'язкою
до конкретного місця), розголошення яких
може
призвести
до
спроможності
несанкціонованого проникнення на територію
об’єкта або подолання зони (зон) обмеження
доступу з боку потенційних правопорушників
на конкретному об'єкті підприємств ПЕК
2.3.1 2.3.1.7 Відомості за сукупністю всіх складових Т
показників про процедуру доступу персоналу у
зони обмеження доступу та до життєвоважливих місць на конкретному об'єкті
підприємств ПЕК
2.4.1 2.4.1.1 Відомості за сукупністю всіх складових Т
показників про дату, графік, маршрут,
кількість,
систему
фізичного
захисту
конкретного
перевезення
радіоактивних
матеріалів

Г олова експертної
комісії при державному експерті
з питань таємниць Міненерговугілля,
завідувач Сектору режимно-секретної
роботи
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