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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Андрію Роговському

foi+request-93662-

e8d679b0@dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду заяви

Міністерство юстиції України на додаток до листа від 18 жовтня                    

2021 року № 94488/ПІ-ЮР-4987/19.3.1 щодо розгляду Вашого інформаційного 

запиту від 07 жовтня 2021 року (далі – Запит) (вх. № ПІ-ЮР-4987 від 12 жовтня 

2021 року) повідомляє.
За інформацією наданою листом Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Міжрегіональне управління)                         
від 15 жовтня 2021 року № 94288/ПІ-ЮР-4987/19.3.1 відповідь на Запит, в 

межах компетенції, була надана листом Міжрегіонального управління                        

від 20 жовтня 2021 року № 25682/08.2-11 (копія додається).
Також принагідно зауважуємо, що відповідно до статті 2 Закону «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон) відносини, що виникають у сфері 
державної реєстрації, регулюються Конституцією України, Законом та 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.
Частиною восьмою статті 25 Закону визначено, що порядок державної 

реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських 

формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається 

Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 09 лютого 2016 року за № 200/28330. 

Виключний перелік підстав для відмови в державній реєстрації 
визначений статтею 28 Закону. Відмова у державній реєстрації з підстав, не 

передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації 
(легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається 

(частина четверта статті 28 Закону).
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Враховуючи викладене, чинним законодавством не передбачена 

Інструкція щодо подання документів через Онлайн будинок юстиції, а отже 

відсутня можливість надання її для ознайомлення.
Принагідно зауважуємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер. 
   

          Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

Перший заступник Міністра                                              Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Юлія Гуща  233 65 34                     

____________________________________________________________________
Персональні дані, вказані у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду звернення згідно із 

законодавством.


