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Щодо розгляду звернення 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші звернення від 21.07.2021 

(вх. № ПІ-Р-3232 від 22.07.2021) та від 30.07.2021, яке надійшло через вебсайт 
урядового контактного центру за № РО-12875966 від 30.07.2021 (вх. № Р-23702 

від 02.08.2021) (далі – Звернення), щодо деяких питань у сфері державної 
реєстрації та повідомляє.

Відносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб регулюються, 
зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  (далі – Закон).

Відповідно до частин першої та третьої статті 14 Закону документи для 

державної реєстрації можуть подаватися, зокрема,  в електронній формі.
Документи в електронній формі подаються заявником з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) у 

порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 

у сфері надання електронних та адміністративних послуг, а щодо послуг, 
надання яких зазначений вебпортал не забезпечує, – через портал електронних 
сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (далі – Портал) у порядку, визначеному Міністерством юстиції 
України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 
затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330

(зі змінами), за умови підписання заявником заяви з використанням засобів 

електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
Зважаючи на повноваження державного реєстратора, визначені статтею 6 

Закону, державний реєстратор веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний 

державний реєстр), приймає документи для державної реєстрації змін, 
перевіряє подані документи на наявність підстав для відмови у державній 

реєстрації.
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Вичерпний перелік підстав для відмови у державній реєстрації визначено 

статтею 28 Закону, згідно з яким відсутність модельного статуту не є підставою 

для відмови у державній реєстрації.
Разом з тим, до розгляду Ваших Звернень було залучено технічного 

адміністратора Порталу – державне підприємство «Національні інформаційні 
системи» (далі – ДП «НАІС»).

Листом ДП «НАІС» від 03.08.2021 № 3843/13.1-11 (вх. № 70723-11-21 

від 03.08.2021) зазначається, що на сьогодні в Єдиному державному реєстрі 
реалізована технічна можливість проведення державним реєстратором 

наступних реєстраційних дій щодо товариства з обмеженою відповідальністю, 
на підставі документів, поданих в електронній формі:

державна реєстрація створення товариства з обмеженою 

відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту;
перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.
Також зазначаємо, що відповідно до підпункту 1 пункту 4 Положення про 

Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137, надання електронних послуг 
(у тому числі адміністративних та інших публічних послуг) є одним із основних 

завдань Порталу Дія.
 Так, подання документів в електронній формі здійснюється з 

використанням Порталу Дія, адміністратором якого є державне підприємство 

«Дія», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації 
України (далі – Мінцифри).

Тому з питань реалізації механізму подачі документів через Портал Дія 

рекомендуємо звертатись до  Мінцифри.
При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                     Валерія КОЛОМІЄЦЬ

Катерина Бровко (044) 233-65-39
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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.


