
    
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

 
28 січня 2020                                             Київ                          № 36 

 

 

  

  

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про 

судоустрій    і статус суддів"  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до додатка № 1 до Інструкції про порядок 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які 

надаються запитувачам інформації, затвердженої наказом Державної судової 

адміністрації України від 7 червня 2012 р. № 69, виклавши її в редакції, що 

додається. 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови 

Державної судової адміністрації України, радників Голови Державної 

судової адміністрації України та керівників самостійних структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 Голова                                        (підпис)                                  З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Про внесення змін до наказу Державної  

судової адміністрації України  

від 7 червня 2012 р. № 69 

 



 

 

 
 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів 

Послуга, що надається 
Норми витрат за виготовлення  

однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

 0,1 відсоток розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 

формату A3 та більшого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

 0,2 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 

будь-якого формату, якщо в документах 

поряд з відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, що 

потребує її відокремлення, приховування 

тощо (в тому числі двосторонній друк) 

 0,3 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Виготовлення цифрових копій документів 

шляхом сканування 

  0,1 відсоток розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

сканування однієї сторінки 
 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до Інструкції про порядок 

відшкодування фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, які 

надаються запитувачам (до пункту 4), 

(у редакції наказу ДСА України  

від 28.01.2019 р. № 36 )  


