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Про розгляд запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 23.05.2020               

(вх. № ПІ-Ш-1719 від 25.05.2020) на отримання публічної інформації щодо 

питань, пов’язаних зі створенням Кабінету Міністрів України як юридичної 
особи, у зв’язку з чим та  в межах компетенції повідомляє.

Згідно з частиною першою статті 80 Цивільного кодексу України (далі – 

ЦК України) юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку. 
Частиною першою статті 89 ЦК України визначено, що дані державної 

реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), 
відкритого для загального ознайомлення. 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Конституцією 

України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону державна 

реєстрація – офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту, зокрема, 
створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в 

ЄДР, про юридичну особу. 
Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має 

статусу юридичної особи, та фізичну особу – підприємця вносяться до ЄДР на 

підставі, зокрема,  відповідних заяв про державну реєстрацію; документів, що 

подаються для проведення інших реєстраційних дій.
ЄДР – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, 

накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації, зокрема, про 

юридичних осіб (пункт 7 частини першої статті 1 Закону). 

Артему Шлапаку

foi+reguest-69156-

a958024d@dostup.pravda.com.ua

mailto:xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
http://www.minjust.gov.ua/


2

Відповідно до частини першої статті 11 Закону відомості, що містяться в 

ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів 

облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, 
передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Пунктами 1, 6 частини другої статті 11 Закону визначено, що відомості, 
які містяться в ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал 

електронних сервісів до відомостей з ЄДР, які актуальні на момент запиту, 
шляхом їх пошуку, зокрема за повним чи скороченим найменуванням, 
ідентифікаційним кодом з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування 

(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch); витягів у паперовій та електронній 

формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату.
Згідно з пунктом 3 розділу І Порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 

10.06.2017 за № 839/28969 (далі – Порядок) (зі змінами), у паперовій формі 
надається, зокрема, витяг з ЄДР державним реєстратором (крім державного 

реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), 
уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг, нотаріусом.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку витяг з ЄДР у паперовій формі 
надається за запитом заявника про надання витягу з ЄДР шляхом звернення до 

уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання 

адміністративних послуг або нотаріуса. Разом із запитом заявник подає 

документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з ЄДР.
Уповноваженим суб’єктом державної реєстрації у разі у разі державної 

реєстрації юридичних осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим - 

четвертим цього пункту) та фізичних осіб – підприємців є виконавчі органи 

сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, 
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, 
нотаріуси (пункт 14 частини першої статті 1 Закону).

Крім того, повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» (далі – Закон1) Кабінет Міністрів України (Уряд 

України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 
координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

Конституцією України.

Згідно зі статтею 3 Закону1 Кабінет Міністрів України здійснює 

виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Кабінет Міністрів України є колегіальним 

органом. 
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Відповідно до статті 47 Закону1 Секретаріат Кабінету Міністрів України 

здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. 
Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі 
цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України.
Згідно з пунктом 1 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 

№ 850, Секретаріат Кабінету Міністрів України є постійно діючим органом, що 

забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України. 
При цьому, зауважуємо, що державна реєстрація базується на таких  

принципах, зокрема, як заявницький принцип; внесення відомостей до ЄДР 

виключно на підставі  та відповідно до Закону (частина перша статті 4 Закону).
Згідно з частинами першою, третьою статті 10 Закону, якщо документи та 

відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, внесені до нього, такі документи та 

відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з 

третьою особою. Якщо відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, не внесені 
до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім 

випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
За даними ЄДР станом на 26.05.2020 відомості в ЄДР про Кабінет 

Міністрів України відсутні.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК

Марія Суворова 233 65 39

________________________________________________________________________________________________                     
Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством


