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Про розгляд запиту 

 
Національний банк України розглянув Ваш запит про надання інформації  

стосовно того, чи є обов’язковим фотографуватись з платіжною карткою під час 
її отримання в банківських установах України, якими документами це 

регламентовано, та повідомляє таке. 
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” (далі – Закон про доступ) публічною інформацією є 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання субʼєктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні субʼєктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 
Згідно з частиною першою статті 19 Закону про доступ запит на 

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

Відповідно до пункту 2 частини п’ятої Закону про доступ запит на 
інформацію має містити: загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи 

зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.  
За змістом Ваш запит фактично є зверненням громадянина з проханням 

надати роз’яснення щодо окремих норм законодавства України, що не відповідає 
вимогам Закону про доступ. 

Звернення громадян, які приймає до розгляду Національний банк України, 
мають бути оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про 
звернення громадян”. Водночас, відповідно до статті 8 цього ж Закону, 

звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а 
також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і 

розгляду не підлягає. 
У разі надсилання до Національного банку України інформації відповідно 

до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Ваш запит на отримання 
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публічної інформації розглядатиметься як звернення у визначені законодавством 

строки. 
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