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Щодо розгляду запиту
на отримання публічної інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 30.09.2020,  

надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 29.10.2020                     

№ 36363/0/2-20 (вх. № 359-6-20 від 29.10.2020) щодо надання інформації з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР) про Державне бюро розслідувань, у 

зв’язку з чим та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених Законом.
Закон регулює відносини доступу інформації, яка вже існує, і не вимагає 

у відповідь на запит створювати інформацію (у тому числі роз’яснювати 

законодавство, створювати довідки тощо).
Питання, порушене у запиті, не є предметом правового регулювання 

Закону, а потребує надання роз’яснень деяких норм законодавства, тому 

відповідь на запит надається у строк та порядку, що визначенні Законом 

України «Про звернення громадян».
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються, зокрема, 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» (далі – Закон1) та нормативно-
правовими актами, прийнятими відповідно до Закону1.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону1 державна реєстрація – 

офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту, зокрема створення або 

припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в ЄДР, про 
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юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених 

Законом1.

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 Закону1). 

Згідно з частиною першою статті 11 Закону1 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.

Обсяг інформації, яка міститься в ЄДР про юридичних осіб, визначений 

частиною другою статті 9 Закону1 та, зокрема, включає відомості про 

місцезнаходження юридичної особи.
Пунктами 1, 6 частини другої статті 11 Закону1 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/content/free-search); витягів у паперовій та електронній 

формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату.
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України від 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами). 
Згідно з пунктом 3 розділу І Порядку відомості з ЄДР надаються за 

допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або 

електронній формах, що мають однакову юридичну силу.
Пунктами 1, 4 розділу ІІ Порядку передбачено надання витягу з ЄДР у 

паперовій формі за запитом заявника про надання витягу з ЄДР та відповідної 
оплати, шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, 
центру надання адміністративних послуг або нотаріуса .

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 Закону1).

Розділом IV Порядку передбачено надання витягу з ЄДР в електронній 

формі через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації 
користувача на відповідному порталі та після справляння плати з 

використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
Критерії пошуку відомостей для формування витягу з ЄДР, передбачені 

пунктом 8 розділу II Порядку.
За надання витягу з ЄДР у паперовій та електронній формах, справляється 

плата в розмірі, визначеному частиною четвертою статті 36 Закону1.

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
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Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Порядку документи, що містяться в 

реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом заявника про 

надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 
особи шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, 
утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону1 

уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.
Документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи надаються шляхом виготовлення їх копій з проставлянням підпису та 

печатки державного реєстратора на кожній сторінці такого документа                             

(пункт 3 розділу І Порядку).
Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати 

за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. 
Плата справляється за кожен отриманий документ (пункт 5 розділу ІІІ 
Порядку).

Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону1 за надання документа в 

паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі, справляється плата в 

розмірі – 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно з частиною третьою статті 29 Закону1 реєстраційна справа в 

паперовій формі щодо юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) зберігається у суб’єкта державної реєстрації за 

місцезнаходженням юридичної особи – у виконавчих органах міської ради міст 

обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, 
Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністраціях.
Реєстраційна справа Державного бюро розслідування знаходиться у 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.
Враховуючи зазначене вище, отримати відомості з ЄДР про юридичну 

особу можна самостійно в порядку, зазначеному вище.
Крім того, інформуємо щодо порядку отримання інформації на 4 питання. 
Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.09.2016 № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (зі змінами) (далі – Постанова) відомості, які 
містяться в ЄДР, надаються в електронному вигляді з використанням сервісної 
послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу ЄДР з метою обробки та 

перетворення відкритих відомостей ЄДР для їх подальшого сприйняття 

автоматизованими та інформаційними системами; у паперовому або 

електронному вигляді з використанням сервісної послуги з обробки 

статистичних та/або аналітичних даних.
Критерії, строки, порядок надання відомостей з ЄДР, умови та розмір 

плати за надання сервісних послуг, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 

Постанови, визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором 

ЄДР (пункт 4 Постанови).
Згідно з підпунктом 16 частини першої статті 1 Закону1 та наказу 

Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання 
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адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», технічним адміністратором ЄДР, 
визначено Державне підприємство «Національні інформаційні системи»                   

(далі – ДП «НАІС»), що здійснює, зокрема, заходи із створення, доопрацювання 

та супроводження програмного забезпечення ЄДР, порталу електронних 

сервісів.
Враховуючи зазначене, запитувана Вами інформація може бути отримана 

шляхом надання ДП «НАІС» сервісної послуги з обробки статистичних та/або 

аналітичних даних  з ЄДР на підставі договору про надання сервісної послуги з 

обробки статистичних та/або аналітичних даних з ЄДР, з яким можна  

ознайомитися на вебсайті ДП «НАІС», за посиланням https://nais.gov.ua в 

рубриці <Реєстри/Форми договорів/фізичні та юридичні особи>.
Звертаємо увагу, що Мін’юст діє в межах повноважень, на підставі та у 

спосіб, що визначені Положенням про Міністерство юстиції України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228                

(зі змінами), відповідно до якого не наділений повноваженнями щодо надання 

інформації про юридичних осіб з ЄДР.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер

Перший заступник Міністра                                                  Євген ГОРОВЕЦЬ

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

https://nais.gov.ua/

