
Яким чином можна отримати доступ до інформації з державних реєстрів в умовах 

воєнного стану? 

 

Найбільшим і найскладнішим технологічним інструментом обробки публічної 

інформації, розпорядником якої є суб’єкти владних повноважень є публічні реєстри. 

Саме за їх допомогою в державі здійснюється збирання, накопичення, зберігання, 

доступ та поширення публічної інформації, оформлення і видача документів, власником 

яких виступає Україна. 

Режим доступу громадян до інформації, яка обробляється в публічних реєстрах 

безпосередньо залежить від того, чи поширюється на інформацію, яка запитується режим 

обмеженого доступу, чи ні. 

За загальним правилом, держателем (розпорядником) публічного реєстру є орган 

державної влади або орган місцевого самоврядування, до компетенції якого належить 

забезпечення наповнення і введення конкретного реєстру, Саме такий орган державної 

влади, або місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом, наприклад, як з 

Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром виборців, Державним 

реєстром судових рішень, затверджує правила введення реєстру, включаючи умови доступу 

до інформації, яка в ньому обробляється. 

Водночас, адміністратором, тобто, суб’єктом який виконує технічні процедури щодо 

забезпечення належного функціонування публічного реєстру може виступати лише 

державне або комунальне підприємство, яке перебуває у сфері управління держателя 

конкретного публічного реєстру. 

Після запровадження в Україні Указом Президента з 24.02.2022 року правового 

режиму воєнного стану, доступ громадян до інформації в більшості публічних реєстрів 

зазнав тимчасових змін. Йдеться, зокрема, про встановлення тимчасової заборони доступу 

до окремих реєстрів, а також встановлення обмежень на обробку інформаційних запитів.  

Так, наприклад, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) має часткове функціонування, 

зокрема:  

По-перше, було поновлено доступ до ЄДР в режимі обмеженого доступу по АРІ. Це 

означає, що наразі отримати інформацію про компанії (стан, адреса, керівники, засновники) 

та ФОП можливо за допомогою інформаційних систем (зокрема, 

OpenDataBot, YouControl,  Vkursi тощо),  для чого необхідно виконати пошук за 

відповідним критерієм (назва, код ЄДРПОУ/ІПН). 

По-друге, на даний момент в ЄДР реалізовано можливість проведення виключно 

найбільш необхідних реєстраційних дій, які не можуть завдати значної шкоди бізнесу у разі 

несанкціонованого доступу до реєстру, зокрема: 

 зміна керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю; 

 зміна місцезнаходження юридичної особи; 

 зміна видів економічної діяльності ФОП; 

 припинення підприємницької діяльності ФОП; 

 створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до 

відомостей про них; 

 реєстрація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних 

підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних 

організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а 

також акціонерних товариств, які є банками. 

 Проведення будь-яких інших реєстраційних дій,  зокрема, державна реєстрація 

нових юридичних осіб та ФОП, зміна учасників юридичних осіб та відомостей 

про них та інших, наразі залишаються недоступними. 

Іншим прикладом може бути Єдиний реєстр боржників, який наразі дозволяє лише 

отримати з нього інформацію про наявність або відсутність запису про конкретну 

https://recruitika.com/companies/youcontrol/


юридичну або фізичну особу. Інші функції вказаного реєстру на сьогоднішній день 

недоступні. 

Перевірити інформацію про стан відновлення функціонування кожного публічного 

реєстру можна на офіційному сайті держателя або адміністратора такого реєстру. 

Інформаційні запити громадян на доступ до інформації з публічних реєстрів 

обов’язково повинні містити прізвище, ім’я та по батькові особи, яка надсилає запит, вид 

інформації, що запитується, повне найменування реєстру, інформація з якого запитується, 

відомості про об’єкт щодо якого надійшов запит (адреса розташування, кадастровий номер, 

номер реєстрації транспортного засобу, тощо), особиста електронна пошта, телефон, адреса 

запитувача, проставлення електронно-цифрового підпису (за необхідності). 

Правилами введення доступу до конкретного публічного реєстру можуть 

встановлюватися додаткові вимоги до змісту і оформлення інформаційного запиту, 

включаючи розмір державного мита за видачу електронних або паперових витягів з реєстру. 

Запити на доступ до інформації з публічних реєстрів, подані в електронній формі 

обробляються з використанням інформаційних ресурсів держатерів (розпорядників) 

відповідних реєстрів. 

Таким чином, у період воєнного стану, доступ до інформації з окремих публічних 

реєстрів може бути обмеженим. Про це обов’язково має зазначатися, на офіційних ресурсах, 

з використанням яких раніше здійснювався доступ до таких реєстрів. За відсутності 

обмежень щодо подання інформаційних запитів, доступ до інформації здійснюється за 

загальними правилами введення конкретного публічного реєстру, які, якщо інше не 

встановлено окремими законами України, затверджуються відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України по кожному реєстру окремо.  

 


