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Шановна пані Маріє!
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі - Підприємство),
в межах компетенції, опрацювало Ваш інформаційний запит від 22 березня 2021 року,
отриманий з листом Державної судової адміністрації України від 26 березня 2021 року №
інф/Т393-21-347/21, та повідомляє про наступне.
Згідно із статтею 23 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ
до публічної інформації» (далі - Закон), у разі, якщо задоволення запиту на інформацію
передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач
зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання
та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Беручи до уваги, що загальний обсяг електронних копій запитуваних Вами
документів, становить 962 сторінки, які потребують виготовлення (сканування),
а відповідно до наказу Підприємства від 16 січня 2020 року № 4-ОД «Про порядок
відшкодування
фактичних
витрат
на
копіювання
або
друк
документів,
які надаються запитувачам інформації» (із змінами, внесеними наказом Підприємства
від 12 лютого 2020 року № 23-ОД, далі - Наказ), відшкодуванню підлягають фактичні
витрати на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування обсягом більше
як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації
державним підприємством «Інформаційні судові системи», Вам необхідно відшкодувати
фактичні витрати на виготовлення копій документів шляхом сканування 942 сторінок
(рахунок для здійснення оплати витрат додається).
Вищевказані копії документів будуть Вам надані/надіслані після надходження
коштів на розрахунковий рахунок Підприємства.
Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо, що Підприємство у своїй діяльності
керується Конституцією та законодавством України, діє виключно в правовому полі і на
принципах безумовного дотримання прав і свобод громадян.
Дякуємо за звернення та сподіваємось на взаєморозуміння в подальших
правовідносинах.
Додаток: рахунок на 1 арк.
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