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Щодо розгляду запиту

       Міністерство юстиції України розглянуло запит Насті на публічну 

інформацію від 19.10.20211 (вх. № ПІ-Н-5109 від 19.10.2021), зокрема, щодо 

деяких питань, пов’язаних з отриманням з Єдиного державного реєстру 

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

Єдиний державний реєстр) відомостей про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

НКРЕКП), та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон) Єдиний державний реєстр – єдина 

державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, 
обробку, захист, облік та надання інформації, зокрема, про юридичних осіб. 

  Перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо 

юридичної особи, визначено частиною другою статті 9 Закону, зокрема, 
найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності); 
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 
підприємств і організацій України.

Згідно з положеннями статті 11 Закону відомості, що 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 безоплатного доступу через портал електронних сервісів 

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

мають статусу юридичної особи (далі – Портал) та витягів у паперовій та 

електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на 

визначену дату.
Умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру визначено Порядком надання відомостей з Єдиного державного 
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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).
Актуальні на момент запиту відомості з Єдиного державного реєстру 

можна отримати, зокрема, через Портал за посиланням: 
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search шляхом пошуку, зокрема за 

найменуванням або ідентифікаційним кодом юридичної особи, без реєстрації 
користувача на Порталі.

Згідно з розділом V Порядку безоплатний доступ до відомостей Єдиного 

державного реєстру в електронній формі надається через Портал з метою 

перегляду, копіювання та друку, зокрема щодо юридичних осіб.
Водночас, відповідно до положень розділу ІІ Порядку витяг з Єдиного 

державного реєстру в паперовій формі надається за запитом заявника шляхом 

звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання 

адміністративних послуг або нотаріуса. Разом із запитом подається документ, 
що підтверджує внесення плати за надання витягу з ЄДР.

Витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається за 

відповідним запитом через Портал за умови реєстрації користувача на Порталі 
та справляння плати за надання таких відомостей з використанням платіжних 

систем через мережу Інтернет (положення IV Порядку).
У запиті щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру можуть 

зазначатися кілька критеріїв пошуку, зокрема, найменування юридичної особи, 
ідентифікаційний код (пункт 8 розділу ІІ Порядку).

У витязі про юридичну особу з Єдиного державного реєстру 

відображаються відомості, що передбачені пунктом 2 розділу VII Порядку. 
Суб’єктами державної реєстрації у разі державної реєстрації юридичних 

осіб є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та 

Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі 
державні адміністрації, нотаріуси (пункт 14 частини першої статті 1 Закону).

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата 

в розмірі, визначеному частиною четвертою статті 36 Закону.
 Враховуючи зазначене, порядок отримання відомостей з Єдиного 

державного реєстру визначений Порядком та Законом.
Водночас зазначаємо, що відповідно до Положення про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014  

№ 715/2014 (далі – Положення), НКРЕКП є державним колегіальним органом, 
підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України. 
НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та 

комунальних послуг, та відповідно до покладених завдань, визначених      

пунктом 4 Положення, НКРЕКП зокрема, розглядає звернення споживачів та 

надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП.
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Враховуючи викладене вище, відповідно до частини третьої                          
статті 22 Закону «Про доступ до публічної інформації», в частині розгляду 

питання щодо права прийняття НКРЕКП відповідних рішень, направляємо 

запит за належністю до НКРЕКП, для розгляду та надання відповіді запитувачу.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим на першу адресу.

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.


