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Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію 

від 18.08.20211 (вх. № ПІ-ЮР-3954 від 20.08.2021) (далі – Запит), зокрема, щодо 

отримання інформації з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та в межах компетенції 
повідомляє.

Щодо питань 1, 2, 6 Запиту
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» (далі – Закон) ЄДР – єдина державна інформаційна система, що 

забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації, 
зокрема, про юридичних осіб.

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім 

реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та 

у випадках, передбачених Законом, за їх надання стягується плата                           

(частина перша статті 11 Закону). 
Відомості з ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Портал) до відомостей з 

ЄДР, які актуальні на момент запиту, шляхом їх пошуку, зокрема, за повним чи 

скороченим найменуванням, ідентифікаційним кодом з можливістю перегляду, 
копіювання та роздрукування (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search); 

документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі 
витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент 

запиту або на визначену дату (пункти 1, 4, 6 частини другої статті 11 Закону).
Процедура отримання витягу у паперовій та/або електронній формі,  

документів у паперовій формі, що містяться в реєстраційній справі, визначена 

Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом 

Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами) (далі – 

Порядок).
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Згідно з пунктами 1, 4 розділу ІІ Порядку витяг з ЄДР в паперовій формі 
надається за запитом заявника про надання витягу з ЄДР шляхом звернення до 

уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних 

послуг або нотаріуса разом з документом, що підтверджує внесення плати за його 

надання.
Витяг з ЄДР в електронній формі надається через Портал виключно за умови 

реєстрації користувача на Порталі та справляння плати за надання таких відомостей з 

використанням платіжних систем через мережу Інтернет (розділ IV Порядку).
У запиті щодо надання витягу з ЄДР про юридичну особу або відокремлений 

підрозділ юридичної особи можуть зазначатися кілька критеріїв пошуку, зокрема, 
відомості про найменування юридичної особи, відокремленого підрозділу, 
ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу (пункт 8 

розділу ІІ Порядку).
В разі відсутності відомостей у ЄДР щодо юридичних осіб програмними 

засобами ведення ЄДР у відповідному полі витягу вноситься запис «відомості 
відсутні» (пункт 7 розділ VII Порядку).

Документи, що містяться в реєстраційній справі, отримуються за запитом 

заявника про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 
юридичної особи, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, 
утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що уповноважений зберігати 

реєстраційні справи у паперовій формі (положення пункту 1 розділу III Порядку).
Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку разом із запитом заявник подає 

документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, 
що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий 

документ.
Розмір плати за надання відомостей з ЄДР встановлено статтею 36 Закону.
Зазначаємо, що Мін’юст 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) (далі – 

Положення), відповідно до якого не є суб’єктом, що уповноважений на надання 

відомостей з ЄДР про юридичну особу (відокремлений підрозділ) та документів з 

реєстраційних справ юридичних осіб.
Щодо питання 3 Запиту
Відповідно до пункту 8313 Положення Міністерство юстиції України здійснює 

відповідно до Закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських 

профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, 
відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій 

іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, 
засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих 

спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної 
громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних 

галузевих академій наук; державну реєстрацію друкованих засобів масової 
інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 1 Закону громадські формування – 

політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, 
місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні 
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спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх 

об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі 
третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи 

іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних 

організацій. 
Враховуючи викладене, повідомляємо, що надання роз’яснень щодо питання 

використання символіки Службою безпеки України не належить до компетенції 
Мін’юсту.

Щодо питань 4, 5, 7, 8 Запиту
Відповідно до підпункту 33 пункту 4 Положення Мін’юст надає роз’яснення та 

організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, 
його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
Водночас надання роз’яснень законодавства щодо питань 4, 5, 7, 8 Вашого 

Запиту не належить до компетенції Мін’юсту.
Додатково повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Перший заступник Міністра                                                     Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марія Суворова 233 65 39

__________________________________________________________________________________
1Відповідно 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 запиті, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваш запит 

розглядався у строк, установлений Законом України «Про звернення громадян».
Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту.


