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гр. Наталії 

foi+request-62299-

8аf4064е@dostup.pravda.com.ua 

Міністерство юстиції України 

Директорові Департаменту 
нотаріату та державної реєстрації  
Кирилюку Д.В. 

Щодо надання інформації 

Розглянувши запит на отримання публічної інформації від 04.02.2020, 

скерованого листом Міністерства юстиції України від 17.02.2020                
№ 1482/ПІ-Н-294/19.1.2, щодо надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі –          

ДП «НАІС», Підприємство), в межах компетенції, повідомляє наступне. 
Перш за все слід зазначити, що Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

ДП «НАІС» є суб’єктом господарювання, основною метою діяльності 
якого є технічне та технологічне забезпечення Єдиних та Державних реєстрів 
інформаційної мережі Міністерства юстиції України, їх створення та 
супроводження, надання доступу до реєстрів, забезпечення збереження та 
захисту даних, що містяться в них. 
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Статтею 13 Закону визначено перелік розпорядників інформації у 
розумінні Закону.  

Таким чином, вимоги Закону розповсюджуються на Підприємство лише в 
частині положень п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону (якою чітко визначено обсяг 
інформації, по відношенню до якої ДП «НАІС» є розпорядником в розумінні 
вимог та положень даного Закону), а саме – в частині надання інформації щодо 
умов надання Підприємством послуг та цін на них. 

По суті запиту повідомляємо наступне. 
Перелік способів та обсяг відомостей, які надаються з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі – Єдиний державний реєстр) врегульовано статтею 11 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755-IV). 

Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 

№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних» та пункту 2 частини другої статті 11 
Закону № 755-IV, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних 

http://data.gov.ua, а також на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України: 
https://minjust.gov.ua та ДП «НАІС»: http://nais.gov.ua здійснюється розміщення 
інформації, зокрема, з Єдиного державного реєстру в обсягах, передбачених 
Наказом Міністерства юстиції України від 28.03.2016 № 897/5 «Про затвердження 
Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України». 

Слід зазначити, що оприлюднення відкритих даних здійснюється у форматі 
xml, який передбачає структурування даних користувачем з можливістю їх 
подальшого сортування за певними параметрами, зокрема, за прізвищем, ім’ям, по 
батькові фізичної особи-підприємця, місцезнаходженням та датою державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

Крім того повідомляємо, що запитувані відомості також можуть бути 
отримані шляхом надання Підприємством сервісної послуги з обробки 
статистичних та/або аналітичних даних з Єдиного державного реєстру          
(далі – сервісна послуга), на підставі Договору про надання сервісної послуги з 
обробки статистичних та/або аналітичних даних (далі – Договір), з яким 
можливо ознайомитися на вебсайті ДП «НАІС» за посиланням 
https://nais.gov.ua в рубриці <Реєстри/Форми договорів/Фізичні та юридичні 
особи>. 

ДП «НАІС» здійснює надання сервісної послуги на виконання частини 
другої статті 11 Закону № 755-IV та постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
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осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 08.09.2016 
№ 593 (далі – Постанова). 

Відповідно до положень пунктів 2 та 3 Постанови, надання таких 
відомостей здійснюється на платній основі, а саме: 

- плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру, яка 
становить 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний запит 
та перераховується до державного бюджету. 

Нормами пункту 4 Постанови встановлено, що критерії, строки, порядок 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру, умови та розмір плати за 
надання сервісних послуг, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 цієї 
постанови, визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором 
Єдиного державного реєстру, яким відповідно до пункту 16 частини першої 
статті 1 Закону № 755-IV є Підприємство. 

Підсумовуючи вищевикладене, чинним законодавством передбачено 

можливість самостійного отримання відомостей, шляхом обробки інформації з 
Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних або на платній основі, на 
підставі вищезазначеного Договору.  

 

 

Генеральний директор        Олексій БЕРЕЖНИЙ 
 

 
Десятникова  206-71-35 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/593-2016-%D0%BF#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/593-2016-%D0%BF#n14

