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На запит, який надійшов 12.01.2021, стосовно отримання фінансової звітності 
підприємства, засновником якого є Петров В., повідомляємо.

Правові відносини в галузі державної статистики, права і функції органів 
державної статистики визначені Законом України "Про державну статистику" (далі − 
Закон).

Подана підприємствами фінансова звітність, яка не є статистичною звітністю, 
використовується органами державної статистики лише для проведення державного 
статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові 
результати підприємств", і при зверненні користувачів щодо її надання враховуються 
норми Закону стосовно конфіденційності інформації.

Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що первинні дані, отримані 
органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних 
спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і 
використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому 
вигляді.

Згідно з частиною другою статті 21 Закону поширення статистичної інформації, 
на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо 
конкретного респондента, забороняється.

Частина третя статті 21 Закону передбачає, що статистична інформація, отримана 
органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може 
вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
юридичними особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з 
метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента.

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, згідно із частиною 
третьою статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за 
собою накладання штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи викладене, Держстат не має правових підстав для надання 
первинних даних із фінансової звітності підприємств.

Водночас зазначаємо, що, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" та Порядком подання фінансової звітності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, 
підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність, зокрема власникам 
(засновникам), відповідно до установчих документів. Тому, з метою реалізації своїх 
прав стосовно отримання фінансової звітності, власник (засновник) може звернутися 
безпосередньо до підприємства.
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