
Чи є законною  вимога відшкодування фактичних витрат за надання інформації в 

умовах воєнного стану? 

 

Так, в умовах воєнного стану розпорядники інформації можуть так як і в мирний час 

вимагати у запитувачів відшкодування фактичних витрат за надання інформації, крім 

інформації, що становить суспільний інтерес. 

Запровадження в Україні правового режиму воєнного стану ускладнило багатьом 

розпорядникам роботу стосовно  доступу до публічної інформації. 

У зв'язку з необхідністю максимального зосередження фінансових та інших ресурсів 

на боротьбі із ворогом, до державного бюджету України, а також місцевих бюджетів 

внесено відповідні зміни. Зазначене, а також багато інших факторів, можуть істотно 

впливати на можливість реалізації та забезпечення права на доступ до інформації, зокрема 

на надання інформації у відповідь на запит. 

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі - 

Закон № 2939-VI) інформація на запит надається безкоштовно. 

Згідно з частиною другої цієї статті в 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. У разі якщо 

розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, 

інформація надається безкоштовно (ч. 3 ст. 21 Закону № 2939-VI). 

З аналізу положень ст. 21 Закону № 2939-VI вбачається, що виготовлення копій 

запитуваної інформації може підлягати відшкодуванню за винятком перших 10 

сторінок, безоплатність надання яких гарантовано цим законом. 

Такої ж позиції притримується Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду в постановах від 17.01.2020 № 818/40/17 та від 27.01.2020 № 

815/2873/18.  

Водночас, на практиці, в умовах воєнного стану, мають місце випадки, коли у зв’язку 

з перерозподілом коштів, розпорядником втрачено відповідне фінансування. В деяких 

випадках через неможливість закупівлі та доставки фарб і паперу, або передачу 

відповідного устаткування на військові потреби, розпорядники не мають змоги скопіювати 

навіть перших 10 сторінок інформації у відповідь на запит.  

У подібних виняткових випадках особі, відповідальній за розгляд запиту, 

рекомендовано дотримуватись такого алгоритму: 
 максимально оперативно поінформувати запитувача на зазначені в запиті канали 

для комунікації про неможливість надання інформації в паперовій формі, з 

роз’ясненням щодо можливості отримання інформації у сканованій чи іншій 

електронній формі (наприклад фотокопія); 

 повідомити про можливість ознайомлення з такою інформацією у відкритих 

джерелах в мережі Інтернет (у випадку її оприлюднення та перебування у 

відкритому доступі); 

 у разі наполягання запитувачем на отриманні інформації у паперовій формі, 

відстрочити задоволення запиту (до завершення дії виняткових обставин) та, за 

можливості, запропонувати ознайомитись із оригіналами документів та 

скопіювати з використанням власних засобів та паперу. 

У складний для країни час найголовнішим залишається захист життя та здоров’я 

громадян, відтак особа, яка звертається із запитом, повинна усвідомлювати важливість 

безперебійної роботи органів влади на запобігання наслідків військової агресії. У такому 

разі запитувачам, запитуючи інформацію, варто не зловживати кількістю поданих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-21#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF


запитів, обсягу та паперової форми інформації, а також не запитувати інформацію, 

яку можна знайти в загальному доступі в мережі Інтернет. 
 


