
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-39 E-mail: nabochenko@e.gov.ua 

від ____________20___р. № ________________                    На №_______________ від ______________20___р

Живому Мужчині, Людині в 
статусі Людина, Олександру 
Васильовичу з Роду Матвій 
foi+request-97851-
40d9c59b@dostup.pravda.com.ua

Шановний Олександре Васильовичу!

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало Ваш запит на інформацію від 03.12.2021 щодо належним чином 
завіреної фотокопії документу, який підтверджує, що компанія з назвою 
«ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ» з кодом ЄДРПОУ 43395033, є 
суб’єктом господарювання державного сектора економіки, та повідомляє.  

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) 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. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом.

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – 
це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 

Згідно з частиною другою статті 22 Господарського кодексу України 
суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють 
на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у 
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статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, 
яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність 
цих суб’єктів.

Водночас надсилаємо витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований за 
запитом на загальнодоступному ресурсі Міністерства юстиції України, що 
додається.

При цьому зазначаємо, що засвідчити належним чином зазначений витяг 
не вбачається можливим оскільки згідно зі статтями 75-77 Закону України «Про 
нотаріат» нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування та 
посадові особи консульських установ України, які вчиняють нотаріальні дії, 
засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови 
що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення 
вірності їх копій не заборонено законом. Вірність копії документа, виданого 
фізичною особою, засвідчується у випадках, якщо справжність підпису фізичної 
особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом, посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи 
України, начальником установи виконання покарань.

Вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, 
посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою 
консульської установи України, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному 
порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал 
документа. У такому разі копія документа має бути викладена на бланку цієї 
юридичної особи з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться у цієї 
юридичної особи.

Засвідчення вірності виписки з документа здійснюється за правилами, 
передбаченими статтями 75 і 76 цього Закону.

Додатково інформуємо, що Ви можете самостійно безкоштовно 
сформувати відповідні документи на загальнодоступному ресурсі Міністерства 
юстиції України –Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань за посиланням: 
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор департаменту Дмитро РУГАЄВ
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