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Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 27.12.20211, надісланий листом Державної податкової служби України 

від 31.12.2021 № 18359/5/99-00-04-02-01-05 (вх. № ПІ-Т-27 від 05.01.2022), в частині 3 

питання щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) та в межах 

компетенції повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, врегульовано 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон).
Відповідно до 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 витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент 

запиту або на визначену дату.
Процедура отримання витягу у паперовій та/або електронній формі, визначена 

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 (зі змінами) (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.
Інформуємо, що суб’єктами державної реєстрації юридичних осіб (крім випадків, 

передбачених абзацами другим – четвертим пункту 14 частини першої статті 1 Закону) є виконавчі 
органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні у 

містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси (абзац шостий пункту 14 

статті 1 Закону).
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Водночас 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 (далі – Портал) виключно за умови реєстрації користувача 

на Порталі, після справляння плати за надання таких відомостей з використанням платіжних 

систем через мережу Інтернет.
Плата у сфері державної реєстрації визначена відповідно до статті 36 Закону.
Враховуючи вищезазначене, для одержання відомостей з Єдиного державного реєстру 

про юридичну особу Ви можете звернутися до суб’єкта державної реєстрації у порядку, 
встановленому Законом та Порядком або скористатися Порталом для формування витягу з 

Єдиного державного реєстру в електронній формі.

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.


