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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

16 листопада 2018 року м. Київ № 124 
 

Про внесення змін до Тарифів на організаційні 

послуги та інші види послуг (операцій), що 

надаються (здійснюються) Національним банком 

України 

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України” та в зв’язку з переглядом тарифної політики на окремі послуги 

(операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, з 

метою забезпечення відшкодування фактичних витрат Національного банку 

України, пов’язаних із виготовленням копій та друкуванням копій документів, 

що відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” 

надаються за запитами на інформацію, Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1.  Унести до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг 

(операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 

12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 20 липня 2018 року № 84), такі зміни: 

 

1) у таблиці 1 розділу I: 

рядок 41 викласти в такій редакції: 
 

 

1 2  3 4 

41 23 Надання копій документів, що відповідно до 

вимог Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” надаються 

Національним банком за запитами на 

інформацію (у разі якщо задоволення запиту 

на інформацію передбачає виготовлення копій 

документів обсягом більш як 10 сторінок)  

шляхом копіювання або друку копій 

документів: 

 



 2  

”. 

 

таблицю після рядка 41 доповнити трьома новими рядками 42 – 44 такого 

змісту: 

“ 

 

У зв’язку з цим, рядки 42 – 53 уважати відповідно рядками 45 – 56;  

 

2) після примітки 2 доповнити Тарифи новою приміткою 3 такого змісту: 

“3 При розрахунку обсягу витрат, що підлягають відшкодуванню 

запитувачем інформації за виготовлення однієї сторінки, використовується 

розмір мінімальної заробітної  плати, установлений на дату копіювання та друку 

документів.”.  

У зв’язку з цим, примітку 3 вважати приміткою 4; 
 

3)  у тексті Тарифів посилання на примітку 3 замінити посиланням на 

примітку 4. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Я. В. Смолій 

 

 

Інд. 62 

 

 

1 2 3 4 

42  формату А4 та меншого розміру (у тому 

числі двосторонній друк) 

0,1 % від розміру 

мінімальної 

заробітної плати3 за 

виготовлення однієї  

сторінки 

43 формату А3 та більшого розміру (у тому 

числі двосторонній друк) 

0,2 % від розміру 

мінімальної 

заробітної плати3 за 

виготовлення однієї  

сторінки 

44 будь-якого формату, якщо в документах 

поряд із відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, що 

потребує її відокремлення, приховування 

тощо (у тому числі двосторонній друк)  

0,5 % від розміру 

мінімальної 

заробітної плати3 за 

виготовлення однієї  

сторінки 


