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Щодо надання копії документа

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 10 червня 2021 року (вх. Міністерства юстиції України від 11 червня 

2021 року № ПІ-О-2515) щодо постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 

2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» та 

повідомляє.
На виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року                     

№ 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку 

ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування 

ним» (далі – Порядок) Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр) як автоматизованої 
системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

До Реєстру включаються нормативно-правові акти, видані починаючи  з дня 

прийняття Акта проголошення незалежності України                                                       

(24 серпня 1991 р.), – опубліковані та неопубліковані, у тому числі з 

обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, 
укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, 
зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до 

законодавства підлягають державній реєстрації, незареєстровані акти органів 

державної влади, які підлягають включенню до Реєстру відповідно до 

законодавства, Національного банку, нормативно-правові акти, видані (прийняті) 
НКЦПФР на виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та 

капіталізації банків», а також міжнародні договори України                                      

(пункт 6 Порядку).
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про 

затвердження Кодексу газорозподільних систем» зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України від 06 листопада 2015 року № 1379/27824, включена до Реєстру         

24 листопада 2015 року з присвоєнням реєстраційного коду № 79528/2015, 

опублікована в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»                    

від 27 листопада 2015 року № 92, ст. 3160. 
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Також інформуємо, що до Міністерства юстиції України надходять копії 
нормативно-правових актів. 

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 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.
Пунктом 4 Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції від 06 лютого 2020 року № 464/5, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 07 лютого 2020 року за № 148/34431, встановлено, що 

задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів 

обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем 

фактичних витрат на копіювання або друк.
Так, пунктом 1 Розміру фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції від 06 лютого 2020 року № 464/5, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 07 лютого 2020 року за № 147/34430, визначено, що вартість 

цифрових копій документів шляхом сканування за 1 сторінку становить 0,05 

відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування 

однієї сторінки.
Загальний обсяг копії еталонного тексту постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,         
від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних 

систем» становить 127 сторінок.
Надаємо еталонну копію тексту 10 перших сторінок постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем» з Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів.
При цьому Вам надсилається рахунок для здійснення оплати витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
Після підтвердження факту оплати зазначеного рахунка еталонну копію 

тексту 117 останніх сторінок зазначеної постанови Вам буде надіслано протягом 

трьох робочих днів.

Додаток: на 11 арк.

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Вітюк Олег: 279-68-58

______________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із 

законодавством.
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