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Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області 
розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації, який 11.02.2016 
надійшов з Вінницької міської ради та повідомляється наступне.

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі затвердженого наказом Міністерством юстиції 
України 23.06.2011 № 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 червня 2011 за № 759/19497 в редакції від 01.01.2016 порушене 
Вами у запиті прохання щодо надання інформації про об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, які зареєстровані у Вінницькій області не належить 
до компетенції Головного територіального управління юстиції у Вінницькій 
області.

Одночасно зазначаємо, що механізм надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
встановлюється Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців, затвердженим наказом 
Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 349/26794 (із змінами) (далі - 
Порядок).

Відповідно до пункту 6 Розділу І Порядку, відомості, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком 
реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про 
відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та 
майно.

Пунктами 1, 2 Розділу І Порядку встановлено, в якому вигляді надаються 
відомості, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного 
реєстру, ким видаються виписки, витяги та довідки.



Варто зазначити, що пунктами 3, 4 Розділу І Порядку зазначено, що 
розпорядником Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, 
яке забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру, 
технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне 
підприємство «Інформаційно-ресурсний центр».

Отже, керуючись вимогами Порядку для отримання відповідної 
інформації та з метою заощадження часу Ви можете звернутися із 
встановленим запитом до будь -  якого державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осіб -  підприємців або отримати її за он-лайн зайшовши за 
посиланням https://usr.minjust.gov.ua

Зазначаємо, що необхідну Вам інформацію можливо отримати лише по 
кожній окремій юридичній особі.
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