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У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації від 

11.12.2019 та додатково до листа Міністерства юстиції України від 17.12.2019 

№ 47353/ПІ-Б-2050/5.2.2 (копія додається) у межах компетенції повідомляємо 

таке.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 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.
Інформуємо, що документи, зазначені Вами у 1 та 2 питанні, 

Секретаріатом Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

не створювались та у його володінні відсутні.
Щодо питання 3 зазначаємо, що порядок виконання рішень 

Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) визначений 

Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» (далі – Закон), Законом України «Про 

виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з 

урахуванням особливостей, що передбачені Законом.
Відповідно до статей 3 та 5 Закону України «Про виконавче 

провадження» виконання рішень Європейського суду з урахуванням 

особливостей Закону покладено на органи державної виконавчої служби.
Статтею 8 Закону передбачено, що виплата стягувачеві відшкодування 

має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням 

Європейського суду статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні. 
У разі порушення цього строку, державним виконавцем на суму 
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відшкодування нараховується пеня відповідно до рішення Європейського 

суду.
Таким чином, документи, в яких відображено механізм розрахунку пені 

за прострочення виплати справедливої сатисфакції за рішеннями 

Європейського суду у справах щодо України за період з 01.10.2014 до 

31.10.2014, є матеріалами окремих виконавчих проваджень, доступ до яких 

відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» мають сторони 

виконавчого провадження та прокурор.
Після підтвердження, що Ви є стороною у виконавчому провадженні, Вам 

будуть надані копії відповідних документів.
Разом з тим повідомляємо, що згідно інформації, наданої Департаментом 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, розрахунок пені 
за рішенням Європейського суду здійснюється державними виконавцями 

відповідно до резолютивної частини рішення Європейського суду та на основі 
Моніторингу виплати коштів, присуджених в якості справедливої сатисфакції, 
затвердженого Комітетом міністрів Ради Європи 15.01.2009

(далі – Моніторинг).
Звертаємо увагу, що відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно, проте у 

разі, якщо задоволення такого запиту передбачає виготовлення копій 

документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний 

відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
З огляду на те, що обсяг Моніторингу становить більше 10 сторінок, 

безкоштовне його надання є неможливим.
У зв’язку з цим надаємо Вам перші 10 сторінок Моніторингу та 

відповідно до вимог Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником 

якої є Міністерство юстиції України, який затверджений наказом Міністерства 

юстиції України від 30.11.2011 № 3430/5, рахунок для здійснення оплати 

витрат на копіювання решти сторінок документу. Після підтвердження повної 
оплати рахунку протягом трьох робочих днів Вам буде надано решту 

відповідних копій.
Принагідно зазначаємо, що Моніторинг мовою оригіналу розміщено на 

офіційному сайті Ради Європи за посиланням 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805af4ec.

Додаток: на 12 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра –

Уповноважений у справах 

Європейського суду з прав людини                 Іван ЛІЩИНА
Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


