
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

 

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ,  01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54, 

278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua; 
код згідно з ЄДРПОУ  37471928 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Національний банк України 

 

пану Олександру 
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До Міністерства розвитку громад та територій України надійшло запит 

п. Олександра (копія додається) щодо надання фотокопії документу та/або 
документів, яким визначено вартість житлового чеку. 

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» житлові чеки - це приватизаційні папери, які 
одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації 
державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для 
приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду. 

Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною вартістю 
наявного державного житлового фонду з урахуванням загального індексу 
зростання вартості майна - 10, прийнятого для розрахунків в Державній 
програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 1 липня 
1992 року), з розрахунку на кожного громадянина України - 12 тис. 
карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України. 

Пунктом 2  постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.94 № 248 
«Про індексацію номінальної вартості житлових чеків» рекомендовано 
Національному банкові здійснювати індексацію розміру емісії невикористаних 
житлових чеків і зараховувати необхідні для  індексації суми житлових чеків на 
спеціально відкритий позабалансовий рахунок в Ощадному банку 

Частиною 2 статті 19 Конституції України установлено, що органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно із Законом України «Про Національний банк України» 
Національний банк виконує функції, зокрема, визначає та проводить грошово-

кредитну політику відповідно до розроблених Радою Національного банку 
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України Основних засад грошово-кредитної політики; монопольно здійснює 
емісію національної валюти України та організує готівковий грошовий обіг. 

Статтею 1 Закону «Про доступ до публічної інформації» серед іншого 

визначено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 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. 

У частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону запит на інформацію – 

це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 

Частиною третьою статті 22 вказаного Закону установлено, що 
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому 
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею 
володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з 
одночасним повідомленням про це запитувача.  

Враховуючи вищевикладене, надсилаємо вищезазначений запит для 
розгляду та надання відповіді запитувачу по суті з одночасним інформуванням 
Мінрегіону. 

 

Додаток: на 2 арк. першому адресату. 

 

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

Старцева С.М. 
Сарапіна І.В., 207-18-67 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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