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Щодо надання копій відповідних документів 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш інформаційний запит                          

від 08 листопада 2021 року стосовно надання копій супровідного листа Міністерства 

охорони здоров’я України, проєкту постанови та висновку Мін`юсту за результатами 

правової експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня     

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і 
повідомляє.

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 
України від 06 лютого 2020 року № 464/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 07 лютого 2020 року за № 147/34430, визначено, що вартість виготовлення 

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

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.
Загальний обсяг відповідних документів становить 44 сторінки.
У зв’язку з цим Вам надсилаються перші 10 сторінок запитуваної інформації та 

рахунок для здійснення оплати витрат на виготовлення цифрових копій документів 

шляхом сканування, що надаються за інформаційним запитом.
Одночасно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 23 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                    Олександр БАНЧУК
Владислава Слєпцова 279 65 90

_______________________________________________________________________________________________________________________________

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

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