НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКР АЇНИ

NATIONAL BANK
OF UKRAINE

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail:nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Юрій
e-mail: foi+request-8439312aa7ff3@dostup.pravda.com.ua
Про розгляд листа
Шановний пане Юрію!
Національний банк України в межах повноважень розглянув Ваш лист від
02.04.2021 № ЗП/900/632 та повідомляє таке.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” (далі – Закон) публічною інформацією є 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.
Згідно частини першої статті 19 Закону запит на інформацію - це прохання
особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться
у його володінні.
Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 19 Закону запит на
інформацію має містити: загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від
29.09.2016 № 10 “Про практику застосування адміністративними судами
законодавства про доступ до публічної інформації” роз’яснено, що визначальним
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для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Зважаючи на вищенаведене, Ваш запит за своїм змістом не належить до
запиту на отримання публічної інформації.
Відповідно до статті 22 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації можуть бути оскаржені у встановленому Законом порядку.
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