
              АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
               Інформаційне  управління

                          01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-91-88, 255-91-84; факс:255-92-70

ГО ОПГ «Багнет Нації»

foi+request-101032-f282223b@dostup.pravda.com.ua

xxxxxxx@xxx.xxx

zakondie@ukr.net

Шановні запитувачі інформації!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 11.04.2022 року за вх. № 61193 (856369) зареєстровано Ваш запит на 
публічну інформацію (вих. № ЗПІ/149/22 від 28.02.2022 року) щодо надання 
завірених копій окремих законів України та відомостей про результати 

поіменного голосування.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Підпунктом 6 пункту 5 розпорядження Голови Верховної Ради України від 

11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України" 
встановлено, що у разі якщо запитувана інформація розміщена на офіційному 
веб-сайті чи інших веб-ресурсах Верховної Ради України, відповідна інформація 
надається виключно з цих веб-ресурсів (шляхом паперового чи електронного 
копіювання), а не з паперових чи архівних документів. Разом з тим, відповідно 
до підпункту 5 пункту 5 зазначеного розпорядження, копії документів, що 
надаються за запитами на інформацію, не підлягають засвідченню чи завірянню. 

Враховуючи викладене, надсилаємо копії еталонних електронних текстів 
законів України від 23.02.2022 року № 2101-IX «Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах 
України"» та від 24.02.2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу 
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Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"», а також 

результатів поіменного голосування за їх прийняття.

Додатки: 4 електронні файли.
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