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Щодо розгляду запиту

       Міністерство юстиції України розглянуло запит Ігоря на публічну інформацію 

від 01.11.20211 (вх. № ПІ-І-5344 від 02.11.2021) та в межах компетенції надає 

відповідь на 1 питання запиту щодо порядку отримання з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(далі – Єдиний державний реєстр) запитуваних статистичних даних.
         Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» (далі – Закон) 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. 
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.

        При цьому надання відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі з 

використанням сервісної послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних 

здійснюється в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України                    

від 08.09.2016 № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (зі 
змінами) (далі – Постанова). 
         Критерії, строки, порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, 
умови та розмір плати за надання сервісних послуг, передбачених Постановою, 
визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором Єдиного 

державного реєстру. 
         Відповідно до Закону та наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016                         

№ 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних 

фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань» технічним адміністратором 

Єдиного державного реєстру визначено державне підприємство «Національні 

Міністерство охорони 

здоров’я України

Ігорю

foi+request-95022-

b7b4cf40@dostup.pravda.com.ua

mailto:xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
http://www.minjust.gov.ua/


2

інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») (вул. Бульварно-Кудрявська, 4,                          

м. Київ, 04053). 

Ознайомитися із умовами та положеннями Договору про надання сервісної 
послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних можна на офіційному 

сайті ДП «НАІС» за посиланням https://nais.gov.ua/pages/formu_dogovoriv, в 

підрубриці «Фізичні та юридичні особи». 
Надання таких відомостей з Єдиного державного реєстру здійснюється на 

платній основі.
         Таким чином, для отримання запитуваної інформації необхідно звернутися 

до ДП «НАІС».
Водночас зазначаємо, що відповідно до Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2015 № 267 (зі змінами) (далі – Положення), Міністерство охорони 

здоров’я України (далі – МОЗ) є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику сфері 
охорони здоров'я, та реалізує державну політику, зокрема, у сфері технічного 

регулювання медичних виробів. 
Відповідно до покладених завдань, визначених пунктом 4 Положення, МОЗ, 

зокрема, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю 

МОЗ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.
Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 22 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» в частині інших питань направляємо запит за 

належністю до МОЗ  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, 
які належать до компетенції Мін’юсту, порушені у Вашому запиті, за своїм змістом не є публічною інформацією в 

розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваш запит розглядався Мін’юстом 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.


