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

На № б/н від 10.06.2021

Михайленку В.О.
mailto:foi+request-87812b1b75147@dostup.pravda.com.ua

Щодо компенсації витрат
за сканування документів

Шановний Василю Олексійовичу!
Національний банк України розглянув Ваш запит від 10.06.2021 № б/н
(вхідний від 11.06.2021 № ЗП/900/1171) і повідомляє таке.
Відповідно до 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. Розмір
фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та
друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Розмір витрат на відшкодування та друк документів у Національному
банку України визначається на підставі Тарифів на організаційні послуги та інші
види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком
України, затверджених постановою Правління Національного банку України від
12.08.2003 № 333 (зі змінами) (далі – Постанова №333).
Згідно з пунктом 22 Постанови №333 надання копій документів, що
відповідно до вимог законодавства України надаються Національним банком
України за запитами на інформацію (якщо задоволення таких запитів передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок), зокрема
виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування підлягає
відшкодуванню запитувачем в сумі 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб за сканування однієї сторінки, при цьому розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Шаблон

2
встановлюється на дату виготовлення цифрових копій документів шляхом
сканування.
Крім цього, зазначаємо, що Тарифи на послуги (операції) затверджені
без урахування податку на додану вартість. За послугами (операціями), що
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з
законодавством України, перерахування коштів Національному банку
України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану
вартість.
Звертаємо Вашу увагу, що орієнтовний обсяг інформації, яка Вами
запитується, складає більше ніж 800 сторінок.
Зважаючи на вищевикладене, з метою врегулювання питання
компенсації витрат, пов`язаних з виготовленням цифрових копій запитуваних
документів шляхом сканування оригіналів документів, пропонуємо надати до
Національного банку України підтвердження готовності компенсації таких
витрат.
Після підтвердження Вами інформації щодо готовності компенсувати
витрати, пов`язані з виготовленням цифрових копій запитуваних документів,
а також їх фактичної компенсації, копії документів на Запит можуть бути
надані Національним банком України відповідно до Закону України “Про
доступ до публічної інформації” протягом 20 робочих днів з моменту
отримання Національним банком України Запиту.
Крім цього, доводимо до Вашого відома, що опис основних функцій
самостійних підрозділів Національного банку України розміщено на Офіційній
інтернет-сторінці Національного банку України в розділі “Про Національний
банк” – “Організаційна структура”. Шляхом натискання на кожен самостійний
підрозділ в структурі Національного банку України можна отримати корисну
інформацію про нього, включаючи й інформацію про основні завдання
(https://bank.gov.ua/ua/about/structure#orgchart).
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