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Щодо розгляду запиту 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на публічну 

інформацію від 11.09.20211 (вх. № ПІ-Б-4286 від 13.09.2021) (далі – запит) 
щодо питань відсутності деяких відомостей у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(далі – Єдиний державний реєстр) про виробничий кооператив 

Багатопрофільне науково-виробниче об’єднання «Інтеграл» – кооператив, 
ідентифікаційний код юридичної особи 22624089 (далі – ВК БНВО 

«Інтеграл» – кооператив), та у межах компетенції повідомляє.
Як вбачається з Вашого запиту, відомості щодо ВК БНВО «Інтеграл» – 

кооператив було включено до Єдиного державного реєстру 24.02.2020 

державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Харківської 
міської ради у зв’язку з виконанням судового рішення щодо припинення 

юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи 

(рішення Господарського суду Харківської області від 08.12.2003 у справі 
№ 16/480-03), а 25.03.2020 розпочато спрощену процедуру державної 
реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

Проте 17.04.2020 зупинено проведення спрощеної процедури 

державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації у 

зв’язку отримання відомостей про наявність заборгованості.
Відносини, які виникають 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 пункту 1 частини шостої статті 25 Закону надходження 

судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації 
юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення 

прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання 

юридичної особи банкрутом є підставою для проведення спрощеної 
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процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її 
ліквідації. 

Згідно з частиною сьомою статті 25 Закону порядок проведення 

спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації включає:
проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної 

процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру – не 

пізніше наступного робочого дня з дати настання підстави, передбаченої 
частиною четвертою цієї статті;

державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації – не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей, 
зокрема, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів, 
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, а також про відсутність заборгованості із 
сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів 

соціального страхування.
У разі отримання відомостей про наявність заборгованості із сплати 

податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність 

заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування державний реєстратор проводить 

реєстраційні дії щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом 

внесення запису до Єдиного державного реєстру.
Також, вбачається, що під час включення інформації до Єдиного 

державного реєстру про ВК БНВО «Інтеграл» – кооператив для виконання 

судового рішення державним реєстратором не було внесено певну частину 

відомостей про юридичну особу, які передбачені статтею 9 Закону.
Відповідно до частини першої статті 35 Закону суб’єкти державної 

реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть 

відповідальність у порядку, встановленому законом.
Проте втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, 

юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення 

реєстраційних дій, крім випадків, передбачених Законом, забороняється і 
тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина восьма статті 6 

Закону).
Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної 

реєстрації визначено статтею 34 Закону, а процедуру розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної 
реєстрації, територіального органу Міністерства юстиції України 

передбачено Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
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державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 

органів Міністерства юстиції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами).
Так, частинами першою, другою статті 34 Закону визначено, що 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної 
реєстрації можуть бути оскаржені, зокрема до Міністерства юстиції України 

та його територіального органу.
Міністерство юстиції України розглядає скарги:
на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, 

коли такі реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення);
на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства 

юстиції України.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:
на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), 

дії або бездіяльність державного реєстратора;
на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги 

стосовно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які 
здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний 

територіальний орган.
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта 

державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції 
України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня 

прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи 

могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю 

(положення частини третьої статті 34 Закону).
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора 

подається особою, яка вважає, що її права порушено та має містити 

відомості, передбачені частиною п’ятою статті 34 Закону.
Законом також визначено, що рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду (частина перша 

статті 34 Закону).
Щодо питання надання інформації про засновників (учасників) та 

керівника ВК БНВО «Інтеграл» – кооператив 
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), 
відповідно до якого не наділений повноваженнями щодо надання таких 

відомостей, а також не є суб’єктом зберігання реєстраційної справи ВК БНВО 

«Інтеграл» – кооператив у паперовому вигляді.
Документи у паперовій формі, що містяться в реєстраційній  справі 

юридичної особи отримуються за запитом заявника про надання документів, 
що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, шляхом 
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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 надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами)  (далі – Порядок)).

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.
Плата у сфері державної реєстрації здійснюється відповідно до 

статті 36 Закону.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру станом 

на 15.09.2021 суб’єктом державної реєстрації, що уповноважений зберігати 

реєстраційні справи у паперовій формі юридичної особи, зазначеної у 

Вашому запиті, визначено Департамент реєстрації Харківської міської ради, 
у зв’язку з чим рекомендуємо звертатись безпосередньо до суб’єкта 

державної реєстрації, що уповноважений зберігати реєстраційні справи у 

паперовій формі, або до центру надання адміністративних.
При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Перший заступник Міністра                                           Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Катерина Бровко (044) 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 розглядається у строк, установлений Законом України «Про звернення громадян».

Персональні дані, зазначені Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


