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Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної
інформації від 15.07.20211, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів
України від 20.07.2021 № 23500/0/2-2 (вх. № 178-6-21 від 20.07.2021), щодо
надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) та
правових (чи не правових) підстав нічної торгівлі алкогольними напоями в
магазинах, та в межах компетенції повідомляє.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 1 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» (далі – Закон) Єдиний державний реєстр – єдина державна
інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист,
облік та надання інформації, зокрема, про юридичних осіб.
Частиною першою статті 11 Закону визначено, що відомості, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім
реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних)
та у випадках, передбачених Законом, за їх надання стягується плата.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 593 «Деякі
питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Постанова)
передбачено надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зокрема, у
паперовому або електронному вигляді з використанням сервісної послуги з
обробки статистичних та/або аналітичних даних.
Нормами пункту 4 Постанови встановлено, що критерії, строки, порядок
надання відомостей з Єдиного державного реєстру, умови та розмір плати за
надання зазначеної сервісної послуги, визначаються у договорах, укладених з
державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі –
ДП «НАІС»), як технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.
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Ознайомитися із умовами та положеннями Договору про надання сервісної
послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних можна на офіційному
сайті ДП «НАІС» за посиланням https://nais.gov.ua/pages/formu_dogovoriv, в
підрубриці «Фізичні та юридичні особи».
Надання таких відомостей з Єдиного державного реєстру здійснюється на
платній основі.
Звертаємо увагу, що Міністерство юстиції України здійснює свої
повноваження на підставі та в спосіб, що визначені Положенням про Міністерство
юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 02.07.2014 № 228 (зі змінами), відповідно до якого не наділене
повноваженнями щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
Також зазначаємо, що на сьогодні статтею 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) встановлена адміністративна
відповідальність за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
Так, зокрема відповідно до частини другої статті 156 КУпАП порушення
працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування
правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними
напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними
напоями,
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних
сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у
приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях,
визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування як такі, де
роздрібна
торгівля
пивом
(крім
безалкогольного),
алкогольними,
слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами,
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх згоряння заборонена, або торгівля пивом
(крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими
виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх
згоряння через торгові автомати чи особами, які не досягли 18-річного віку, а
також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх
згоряння особі, яка не досягла 18-річного віку, або продаж тютюнових виробів в
упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар),
або торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними
напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу
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місцевого самоврядування час доби, тягне за собою накладення штрафу
від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею
156 КУпАП, розглядають адміністративні комісії при виконавчих органах
сільських, селищних, міських рад, районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
(положення статей 218, 221, 2444 КУпАП).
Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені зазначеною
статтею КУпАП, мають право складати уповноважені на те особи органів
Національної поліції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів та посадові особи, уповноважені на те виконавчими
комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, –
виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних,
міських рад (положення статті 255 КУпАП).
Водночас повідомляємо, що листи Мін’юсту не встановлюють норм права, а
мають інформаційний характер.
Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марія Суворова 233 65 39
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Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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 цим законом. Питання, порушені у Вашому зверненні, за своїм змістом не є
публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваше звернення розглядалось у строк,
установлений Законом України «Про звернення громадян».
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.

