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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, телефон (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39,
E-mail: office@ukrstat.gov.ua, сайт: www.ukrstat.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37507880

від № на № вх. № ЗПІ/О-955-21 від 28.07.2021
Богдану Сергійовичу з роду Орел, 
Людині в статусі Людина, Живому 
Живорожденному Мужчині
request-89838-
4c500787@dostup.pravda.com.ua

На Ваш запит, який надійшов на електронну адресу Держстату 28.07.2021 
(вх. № ЗПІ/О-955-21), у межах повноважень повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", прийнятого Верховною 
Радою України у вересні 1992 року, на органи державної статистики були покладені 
обов’язки із забезпечення ведення державного реєстру, який було створено у 1993 році 
(постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1993 № 538 "Про державний реєстр 
звітних (статистичних) одиниць"). Згідно з пунктом 2 вищезазначеної постанови, всі 
господарюючі суб'єкти, на які поширювався Закон України "Про державну статистику", 
були зобов'язані до 01.10.1993 подати відповідному органу державної статистики 
(Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя) заповнену 
реєстраційну картку для включення в реєстр даних щодо господарюючих суб'єктів. До 
1993 року надання ідентифікаційних кодів підприємствам та організаціям здійснювалось 
за системою ведення Загальносоюзного класифікатора підприємств та організацій (ЗКПО). 
У 1996 році на основі Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць (ДРЗОУ) було 
створено Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (постанова 
Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 "Про створення Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України"), до якого було перенесено інформаційний 
фонд ДРЗОУ із збереженням ідентифікаційних кодів суб'єктів.

Відповідно до чинного Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 
№ 499), підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо 
суб’єктів, а також унесення змін до ЄДРПОУ є надходження з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) до 
органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених 
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань" (далі – Закон). Тобто органи державної статистики в рамках 
ведення ЄДРПОУ є користувачами реєстраційних відомостей з ЄДР, їх дії щодо внесення 
даних до ЄДРПОУ є завжди похідними від дій державних реєстраторів (до набуття 
чинності Законом – від дій органів державної реєстрації).

Суб'єкт із найменуванням "Кабінет Міністрів України" перебував на обліку в ЗКПО 
з ідентифікаційним кодом 00031101. З 1993 року відомості про цей суб'єкт до ДРЗОУ та в 
подальшому до ЄДРПОУ не надходили.
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