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СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 74357/ПІ-М-4011/14.1 від 02.09.2021

Підписувач Богачова Олена Віталіївна
Сертифікат 3ED5083160DBC59B040000006CBE05008BD51100 

Дійсний з 31.03.2021 10:06:19 по 31.03.2022 10:06:19

..

                                   

               МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ
                                УКРАЇНИ
                                  Мінʼюст
     вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

            тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

                    E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,  

                             themis@minjust.gov.ua, 

                     Web: http://www.minjust.gov.ua,

                     код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 27.08.2021, зареєстрований у Мін’юсті 27.08.2021 за 

№ ПІ-М-4011, та повідомляється. 
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. 
Обсяг виготовлення запитуваних Вами цифрових копій документів шляхом 

сканування становить 25 сторінок. 
Згідно з Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

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

Міністерство юстиції України, його територіальні органи, затвердженим наказом 

Міністерства юстиції України від 06.02.2020 № 464/5, надсилаємо рахунок від 

01.09.2021 № 299 для здійснення оплати витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію. 
Після здійснення Вами оплати наданого рахунка Мін’юстом будуть 

надіслані відповідні копії документів на вказану електронну адресу. 
Разом з тим копії двох посадових інструкцій головних спеціалістів відділу 

оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-
виконавчої служби України та органів юстиції та посадову інструкцію головного 

спеціаліста відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої 
безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції – 
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(сторінки з першої по другу) надаються безкоштовно в обсязі, що не перевищує 

10 сторінок, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Державний секретар                                                                 Олена БОГАЧОВА

Вікторія Копійка 271 16 38

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


