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Щодо розгляду звапиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 07.10.20211 

(вх. № ПІ-В-4926 від 08.10.2021) щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний 

державний реєстр) та в межах компетенції повідомляє.
Створення та ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (далі – ЄДРПОУ) забезпечує Державна служба статистики України (підпункт 10 

пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481).

Відповідно до пунктів 1 та 3 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств 

та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 

№ 499), ЄДРПОУ – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання 

даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території 
України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її 
межами.

Так, ЄДРПОУ ведеться з метою:
забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів;
класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому 

вигляді;
проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів 

діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації 
суб’єктів;

удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення реєстрів респондентів 

статистичних спостережень (статистичних реєстрів).
Натомість, єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує збирання, 

накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації, зокрема, про юридичних осіб, є 

Єдиний державний реєстр (пункт 7 частини першої статті 1 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

(далі – Закон).
Відповідно до частини першої статті 7 Закону Єдиний державний реєстр 

створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого 

самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією, у тому 

числі про юридичних осіб з Єдиного державного реєстру.
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Статтею 11 Закону передбачено, що відомості, які містяться в Єдиному державному 

реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток 

платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом, за їх надання 

стягується плата.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються, зокрема, у вигляді 

витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту 

або на визначену дату, а також документів у паперовій та електронній формі, що містяться в 

реєстраційній справі.
Умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

визначено 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 (далі – Порядок).
Згідно з положеннями розділу ІІ Порядку витяг з Єдиного державного реєстру в 

паперовій формі надається за запитом про надання витягу з Єдиного державного реєстру 

(додаток 2 Порядку) заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної 
реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса, із зазначенням одного або 

декількох критеріїв, що визначені пунктом 8 розділу ІІ Порядку.
Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання 

витягу з Єдиного державного реєстру.
Надання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі врегульовано 

положеннями розділу IV Порядку, який надається через портал електронних сервісів 

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

статусу юридичної особи виключно за умови реєстрації користувача на відповідному 

порталі.
У витязі про юридичну особу з Єдиного державного реєстру відображаються 

відомості, що передбачені пунктом 2 розділу VII Порядку, зокрема, дані про хронологію 

реєстраційних дій, у тому числі відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної 
дії, дата та номер реєстраційної дії, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер 

судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення), 
прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного 

реєстру запис про реєстраційну дію, місце проведення реєстраційної дії, тип змін, унесених 

реєстраційною дією.
Водночас згідно з пунктом 13 частини першої статті 1 Закону реєстраційною справою 

є сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для 

проведення реєстраційних дій.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за 

місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного 

та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, 
Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 

адміністраціях (частина третя статті 29 Закону).
Документи, що містяться в реєстраційній справі, отримуються за запитом заявника 

про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи 

(додаток 3 Порядку), шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, 
утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що уповноважений зберігати реєстраційні 
справи у паперовій формі (пункт 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.
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Інформуємо, що плата у сфері державної реєстрації визначена відповідно до статті 36 

Закону.
Суб’єктом, що уповноважений зберігати реєстраційну справу комунального 

підприємства «Ритуал» Боярської міської ради (код ЄДРПОУ 34439609), згідно з 

відомостями Єдиного державного реєстру є Києво-Святошинська районна державна 

адміністрація Київської області.
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), відповідно до якого не 

наділений повноваженнями щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру, а 

також не є суб’єктом, що уповноважений на надання документів з реєстраційних справ 

юридичних осіб.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють 

норм права, а мають інформаційний характер.

Перший заступник Міністра      Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Катерина Бровко 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 запитіі, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

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


