
 
 

Інформація щодо стану виконання окремих протокольних рішень засідань МРГ за 2011-2016 рр. 
 

№ Рішення Відповідальні № протоколу 

МРГ 
Стан виконання 

1.  Провести зустріч з представниками зацікавлених сторін з 

метою обговорення  питань обміну даними у вигляді 

електронного запису між портами Грузії та України у 

морському сполученні. 

ДФС,  
ДП «АМПУ» 

від 19.06.2012 
№ 4 С 

ДП «АМПУ» 
Наразі відсутня технічна 

можливість перевірки автентичності 

електронних документів, завірених 

електронним цифровим підписом 

нерезидентами України. У зв'язку з 

цим, питання щодо обміну 

інформацією між портами України 

та Грузії стане актуальним після 

врегулювання зазначеного питання. 
2.  Підтримати внесення змін до законодавчих актів України з 

метою легалізації електронних довірчих послуг і створення 

нормативної бази для побудови послуг довіреної третьої 

сторони в Україні, що дозволить прискорити реалізацію 

проектів електронного документообігу в міжнародній 

торгівлі і транскордонне співробітництво, а також з метою 

визначення повноважень і відповідальності кваліфікованих 

центрів надання послуг при підписанні документів 

електронним цифровим підписом від імені клієнта для 

застосування в автоматизованих інформаційних системах 

без безпосередньої участі людини, використання 

електронного цифрового підпису для організації захисту 

WEB-сайтів та шифрування каналів зв'язку. 

Мін'юст, 

Мінекономрозвитку 
від 30.05.2013 

№ 9 С 
МЕРТ, Мін’юст 

Кабінетом Міністрів України 

подано до Верховної Ради України 

законопроект «Про електронні 

довірчі послуги» (реєстр. № 4685), 

який 20.09.2016 був прийнятий за 

основу та готується до другого 

читання. 
Мін’юст 

Мін’юст здійснює заходи щодо 

супроводження законопроекту до 

його прийняття. 
 

3.  Рекомендувати компетентним органам в Україні: 
- прийняти на рівні національних стандартів 

класифікатори: контейнерних ліній, портів України, 

портових терміналів; 
- гармонізувати класифікатор типів контейнерів, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

Мінфін,   
ДП «АМПУ» 

від 30.05.2013 

№ 9 С 
ДП «АМПУ» 

В ІСПС забезпечено єдину 

нумерацію суднозаходів у всіх 

морських портах України. 



 
 

20.09.2012 № 1011, зі стандартом ISO 6346; 
- гармонізувати стандарт ДСТУ/ISO-9735 із законами 

України та постановами Кабінету Міністрів України для 

розширення сфер застосування державними органами 

України електронного обміну інформацією у форматі 

ЕДІФАКТ ООН; 
- закріпити у нормативному порядку єдині номери 

суднозаходів по портах України; 
- розглянути можливість підтримки ЄІС інших 

міжнародних форматів, поряд з XML, передбачити 

можливість автоматичного переходу між форматами. 
4.  Запропонувати Міністерству доходів і зборів України 

розглянути можливість сформулювати вимоги до морських 

лінійних агентів про надання попередньої інформації про 

вантаж у контейнерах таким чином, щоб необхідна 

інформація відповідала за обсягом і формою інформації 

про вантажі у контейнерах, яка міститься у міжнародному 

транспортному документі - морському коносаменті. 

ДФС від 30.05.2013 

№ 9 С 
ДФС 
Порядок надання попередньої 

інформації про товари, прийняті до 

перевезення у контейнерах у порт 

призначення на митній території 

України затверджено наказом 

Мінфіну від 10.03.2015 № 308 «Про 

затвердження Порядку виконання 

митних формальностей на 

морському та річковому 

транспорті», зареєстрованим в 

Мін’юсті 30.04.2015 за № 

486/26931. Обсяг попередньої 

інформації, яка надається 

агентськими організаціями 

(морськими агентами), про вантажі, 
що переміщуються у контейнерах, 

приведено у відповідність до 

міжнародних страндартів.   
5.  Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України разом із Державним агентством з 

інвестицій та управління національними проектами 

України: 

Мінекономрозвитку від 30.05.2013 

№ 9 С 
МЕРТ 
В рамках налагодження співпраці з 

Міжнародним центром передового 

досвіду державно-приватного 



 
 

- розглянути питання щодо розробки, на підставі 

напрацювань і досягнень проекту «Єдине вікно – локальне 

рішення», інвестиційного проекту, який може бути 

реалізований на засадах державно-приватного партнерства 

(ДПП); 
- налагодити співпрацю з Міжнародним центром державно-
приватного партнерства Європейської Економічної Комісії 

ООН (UNECE International PPP Centre of Excellence). 

партнерства (МЦПД ДПП) ЄЕК 

ООН представники 

Мінекономрозвитку у 2016 році 

взяли участь у Міжнародному 

форумі ЄЕК ООН з державно-
приватного партнерства для 

досягнення Цілей розвитку 

тисячоліття та у Восьмій сесії ЄЕК 

ООН Групи спеціалістів з 

державно-приватного партнерства. 

За результатами участі у зазначених 

заходах вбачається за доцільне 

продовжити співпрацю з 

представниками ЄЕК ООН з метою 

вивчення кращого досвіду 

підготовки та реалізації проектів 

державно-приватного партнерства, 

орієнтованих, в першу чергу, на 

потреби громадян, зокрема, шляхом 

залучення експертів МЦПД ДПП 

ЄЕК ООН для допомоги у 

підготовці пілотних проектів в 

Україні, спрямованих на досягнення 

Цілей розвитку тисячоліття. 
6.  Членам Міжвідомчої робочої групи опрацювати 

можливість переходу з формату передачі документів в 

електронному вигляді (наприклад, сканованих у форматі 

PDF) до передачі електронних записів у форматі XML, 

засвідчених електронним цифровим підписом. Про 

готовність до переходу поінформувати Секретаріат 

Міжвідомчої робочої групи. 

Учасники МРГ від 04.03.2014 

№ 12 С 
ДП «АМПУ» 

В ІСПС впроваджені та 

використовуються електронні 

документи у форматі XML: 
електронний наряд, електронне 

доручення на навантаження та 

навантажувальний ордер. 
МЕРТ 

23.08.2016 прийнято постанову 

КМУ № 561 «Про затвердження 



 
 

Порядку подання документів в 

електронному вигляді до органу 

ліцензування та видачі ним 

документів в електронному вигляді 

за допомогою телекомунікаційних 

засобів зв'язку». Сьогодні йде 

створення відповідних інструментів 

органів ліцензування та їхня 

інтеграція до діючого Єдиного 

державного порталу 

адміністративних послуг. Пунктом 

2 постанови органам ліцензування 

доручено затвердити (за 

погодженням з Мінекономрозвитку) 

шаблони електронних документів з 

питань ліцензування – у вигляді 

електронних даних, що можуть 

бути візуалізовані. Також, з 

01.08.2016 запроваджено 

автоматизовану систему «єдиного 

вікна» при митному оформленні 

товарів і транспортних засобів – 
згідно з постановою КМУ від 

25.05.2016 № 364. 
Порушене питання може бути 

вирішене з розвитком механізму 

взаємодії контролюючих органів за 

принципом «єдиного вікна» із 

застосуванням інформаційно-
телекомунікаційної системи органів 

доходів і зборів та прийняття 

необхідних нормативно-правових 

актів. 
 



 
 

 
Мінагрополітики 

(Держпродспоживслужба) 
 
Вичерпний перелік документів, 

які необхідно подати відповідному 
контролюючому органові для 

завершення відповідного виду 

державного контролю визначено 

додатком 3 до наказу Міністерства 

фінансів України  
від 25.07.2016 № 657 "Про 

затвердження переліків даних, 
необхідних для функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи органів доходів і зборів". 
Відповідно до статті 85 Закону 

України "Про ветеринарну 

медицину" (далі-Закон) вантажі з 

товарами, що ввозяться на 

територію України, повинні 

супроводжуватися оригіналами 

міжнародних ветеринарних 

сертифікатів, підписаних 

державним інспектором 

ветеринарної медицини країни 

походження, як це передбачається 

відповідними ветеринарно-
санітарними заходами.  

Разом з тим, згідно зі статтею 18 

Закону у пунктах пропуску через 

державний кордон України 

державний ветеринарно-санітарний 

контроль на державному кордоні 



 
 

України та транспорті окремих 

об'єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду, 

що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою 

транзиту), здійснюється органами 

доходів і зборів у формі 

попереднього документального 

контролю.  
Відповідно до статті 46 Закону 

України "Про карантин рослин", яка 

імплементована до міжнародного 

стандарту з фітосанітарних заходів 

Міжнародної конвенції захисту 

рослин № 12 "Фітосанітарні 
сертифікати" імпорт, експорт, 

реекспорт об'єктів регулювання, 

здійснюється в супроводі оригіналу 

фітосанітарного сертифіката або 

фітосанітарного сертифіката на 

реекспорт та/або іншої документації 

за запитом країни призначення. 
Проведення попереднього 

документального контролю 

регулюється  
статтею 319 Митного кодексу 

України та постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 жовтня 

2011 № 1030 "Деякі питання 

здійснення попереднього 

документального контролю в 

пунктах пропуску через державний 

кордон України", якою затверджено 

Порядок здійснення попереднього 



 
 

документального контролю в 

пунктах пропуску через державний 

кордон України (далі-Порядок). 
Згідно з пунктом 4 зазначеного 

Порядку для здійснення 

попереднього документального 

контролю товарів перевізник або 

експедитор чи уповноважена особа 

надає посадовій особі митного 

органу документи та/або відомості, 

необхідні для здійснення 

відповідного виду державного 

контролю, зокрема: 
  для здійснення санітарно-

епідеміологічного контролю 

харчових продуктів (під час 

ввезення товарів на митну 

територію України, крім транзиту) - 
міжнародний санітарний 

сертифікат, що видається країною-
експортером (оригінал документа), 

якщо такий сертифікат вимагається 

санітарними заходами; 
 для здійснення ветеринарно-

санітарного контролю товарів - 
міжнародний ветеринарний 

сертифікат, що видається країною-
експортером (оригінал документа) 

(під час ввезення товарів на митну 

територію України або транзиту 

через територію України). 
для здійснення фітосанітарного 

контролю товарів - фітосанітарний 

сертифікат, який видається 



 
 

державним органом з карантину і 

захисту рослин країни-експортера, 

що засвідчує фітосанітарний стан 

товару (оригінал документа). 
Фітосанітарні сертифікати та 

фітосанітарні сертифікати на 

реекспорт в Україні як і в багатьох 

країнах-партнерах в міжнародній 

торгівлі видаються і в паперовому 

вигляді. Надання фітосанітарних 

сертифікатів в електронному 

вигляді можлива виключно у 

випадку якщо національна 

організація захисту рослин країни 

партнера в міжнародній торгівлі 

приймає такі документи та між 

ними створена єдина міжнародна 

платформа обміну такими 

документами. 
На сьогоднішній день надання 

фітосанітарних та міжнародних 

ветеринарних сертифікатів в 

електронному вигляді 

неможлива, оскільки жодна країна 

світу не ініціювала та не 

інформувала 

Держпродспоживслужбу щодо 

прийнятності та створення 

електронних фітосанітарних та 

міжнародних ветеринарних 

сертифікатів. 
 

7.  Членам Міжвідомчої робочої групи провести роботу для 

актуалізації та приведення у відповідність норм, 

Учасники МРГ від 04.03.2014 

№ 12 С 
ДП «АМПУ» 

Постановою КМУ від 07.07.2015 



 
 

установлених відомчими нормативно-правовими актами 

(МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики), до норм, 

визначених Митним кодексом України та іншими актами 

законодавства з питань митної справи, з метою: 
- конкретизації дій посадових осіб та визначення 

вичерпних переліків документів, які мають надаватися 

державним контролюючим органам в пунктах пропуску 

через державний кордон у разі проведення контролю 

представниками цих органів (за винятком проведення 

попереднього документального контролю посадовими 

особами митниці); 
- нормативного врегулювання видачі дозвільних 

документів в електронному вигляді, із дотриманням норм 

законодавства про електронний документообіг, у тому 

числі у вигляді електронних записів, засвідчених ЕЦП. 

№ 491 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» внесено зміни до 

постанови КМУ від21.05.2012 

№ 451, які передбачають 

конкретизацію дій посадових осіб 

контролюючих органів та 

визначення вичерпного переліку 

документів для оформлення 

морських суден. Разом з цим, до 

теперішнього часу не розроблено 

проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

«Про морські порти» щодо 

функціонування ІСПС, відповідно 

до п.70 Плану заходів щодо 

дерегуляції господарської 

діяльності, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 

23.08.2016 № 615.  
СБУ 
СБУ підтримує зазначену роботу та 

готова прийняти участь в 

обговоренні відповідних 

нормативно-правових актів, а також 

надати допомогу під час проведення 
робочих засідань МРГ. 
 

8.  Розглянути питання організації обміну інформацією між 

інформаційною системою митного органу та ІСПС, 

визначити перелік інформації, що може бути надано до 

ІСПС та який бажано отримувати з ІСПС, пропозиції щодо 

регламенту такого обміну та відповідальних осіб. 

ДФС,   
ДП «АМПУ» 

від 15.04.2014 

№ 13 РГ 
ДП «АМПУ» 
Між Мінінфраструктури та ДФС 

укладено Меморандум про 

співпрацю в галузі інформаційних 

технологій, який передбачає 

вдосконалення процедур в 



 
 

морських портах відносно товарів, 

що переміщуються в контейнерах. 
ДФС 

Використання митницями ДФС 

ІСПС передбачено у Порядку 

виконання митних формальностей 

на морському та річковому 

транспорті, затвердженого наказом 

Мінфіну. 
ДФС разом з ДП «АМПУ» 

продовжують вживатися заходи 

щодо практичної реалізації 

Концепції „єдине вікно”. 
Наразі державними 

підприємствами „Одеський 

морський торговельний порт”, 

„Іллічівський морський 

торговельний порт” і Одеською 

митницею ДФС, спільно з іншими 

учасниками транспортного процесу, 

триває експлуатація ІСПС. 
Впровадження ІСПС в пункті 

пропуску для морського сполучення 

„Одеський морський торговельний 

порт” дозволило мінімізувати 

вплив, так званого, „людського 

фактору” при проведенні митних 

формальностей з товарами у 

контейнерах, що переміщуються 

через морські порти, зменшити 

паперовий документообіг, 

скоротити час оформлення товарів, 

а також витрати учасників 

транспортного процесу, збільшити 



 
 

продуктивність терміналів шляхом 

одночасного надання всім 

учасникам транспортного та 

вантажного процесів оперативної, 

коректної та легітимної інформації 

в електронному вигляді. 
Успішний досвід Одеського 

порту поступово поширюється й на 

інші морські порти України. 
На виконання переліку заходів 

щодо подальшого впровадження 

ІСПС в морських портах України 

на 2016-2020 роки, ДП „АМПУ”, 

відповідно до розпорядження від 

28.09.2015 № 73, здійснює заходи 

щодо запровадження 

функціонування ІСПС в 

морських портах України 

Білгород-Дністровський, 

Бердянськ, Ізмаїл, Маріуполь, 

Миколаїв, Октябрськ, Рені, 

Скадовськ, Херсон, що 

знаходяться в зоні діяльності 

Донецької, Запорізької, 

Миколаївської та Херсонської 

митниць ДФС. А саме: 
- від вищезазначених митниць 

ДФС визначені посадові особи 

відповідальні за організацію 

заходів щодо приєднання до 

ІСПС; 
- опрацьовувалися проекти 

технологічних схем обробки і 

оформлення транспортних засобів 



 
 

у морських портах з 

використанням ІСПС; 
- Запорізькою митницею ДФС 

з Бердянською філією 

ДП „АМПУ” підписано договір 

приєднання до ІСПС в морських 

портах. 
 

9.  Опрацювати питання митного оформлення в портах за 

відсутності інформації про номери залізничних вагонів та 

платформ, як це передбачено Порядком заповнення митних 

декларацій на бланку єдиного адміністративного 

документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України  від 14.08.2012 № 651. 

ДФС,   
ДП «АМПУ»,  
ПАТ «Укрзалізниця» 

від 15.04.2014 

№ 13 РГ 
ДП «АМПУ» 
Пропозиції щодо вирішення 

зазначеного питання надавалися до 

ДФС листом ДП «АМПУ» від 

19.08.2016 № 4826. 
ДФС 

31.03.2016 було проведено 

міжвідомчу нараду за участю 

фахівців ДФС та ПАТ 

«Укрзалізниця» з питань видачі 

залізничними станціями 

вантажовласникам імпортних 

вантажів, митне оформлення яких 

здійснювалося з використанням 

електронних митних декларацій 

(ЕМД), зокрема, розглянуто 

питання можливості в митній 

декларації на вантаж, що 

переміщується в контейнерах, 

вказувати № вагону при 

оформленні в митниці призначення, 

а не зазначати його в пункті 

пропуску (зокрема м/п „Одеса-
порт”). 

Врегулювання вищевказаного 

питання передбачає внесення змін 



 
 

до Порядку заповнення митних 

декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа, 

затвердженого наказом Мінфіну від 

30.05.2012 № 651, зареєстрованого в 

Мін’юсті 14.08.2012 за 

№ 1372/21684 (далі – Порядок 

№ 651), які полягають у відміні 

заповнення графи 18 митної 

декларації при декларуванні 

відповідно до митного режиму 

транзиту товарів у контейнерах, що 

надійшли до пункту пропуску через 

державний кордон України для 

морського сполучення та 

відправляються залізничним 

транспортом. 
Водночас, виконуючи положення 

Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, ДФС здійснює заходи щодо 

приведення національного 

законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС, зокрема, щодо 

приєднання до Конвенції про 

спрощення формальностей у 

торгівлі товарами та Конвенції про 

спільну транзитну процедуру від 

20.05.1987 року. 
Членами зазначених конвенцій є 

на даний час ЄС, країни 

Європейської Асоціації Вільної 

Торгівлі (Швейцарія, Норвегія та 

Ісландія), Туреччина, Македонія та 

Сербія. Конвенції також 



 
 

застосовуються до Ліхтенштейну, 

оскільки він перебуває в митному 

союзі з Швейцарією. 
Відповідно до Конвенції про 

спільну транзитну процедуру до 

всіх операцій спільного транзиту, 

тобто переміщення товарів між 

договірними сторонами конвенцій, 

крім випадків, коли в якості 

транзитної декларації виступає 

інший документ (зокрема, у 

випадку залізничного транспорту, – 
залізнична накладна CIM), 

обов’язково застосовується Нова 

комп’ютеризована транзитна 

система (NCTS). 
На сьогодні ДФС опрацьовує 

питання щодо змін до нормативно-
правових актів, пов’язаних із 

застосуванням Конвенції про 

спільну транзитну процедуру та 

NCTS, зокрема, шляхом 

імплементації відповідних 

положень Делегованого регламенту 

Комісії (ЄС) 2016/341 від 

17.12.2015, що доповнює Регламент 

(ЄС) № 952/2013 Європейського 

парламенту і Ради у відношенні 

перехідних правил для деяких 

положень Митного кодексу Союзу, 

до функціонування відповідних 

електронних систем, та вносить 

зміни і доповнення до Делегованого 

Регламенту (ЄС) 2015/2446 (далі –



 
 

 ДРК). 
Відповідно до додатку C1 до ДРК, 

звільнення від заповнення графи 18 
митної декларації при транзиті 

залізничним транспортом у 

вищевказаному випадку не 

передбачено. 
Отже, оскільки відмова від 

заповнення вказаної графи 

матиме наслідком невідповідність 

переліку даних транзитної 

декларації в Україні з переліком 

даних, передбачених для 

застосування у процедурах 

спільного транзиту, внесення змін 

до Порядку № 651 вважаємо 

недоцільним. 
Зазначене кореспондується з 

положеннями частини восьмої 

статті 257 Митного кодексу України 

згідно з якою митне оформлення 

товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення 

здійснюється органами доходів і 

зборів на підставі митної декларації, 

до якої декларантом залежно від 

митних формальностей, 

установлених цим Кодексом для 

митних режимів, та заявленої мети 

переміщення вносяться, у тому 

числі, відомості про транспортні 

засоби комерційного призначення, 

що використовуються для 

міжнародного перевезення товарів 



 
 

та/або їх перевезення митною 

територією України під митним 

контролем, та контейнери. 
З вказаного вище питання ДФС 

(лист від 30.06.2016 № 14243/6/99-
99-18-01-02-15) проінформувала 
ПАТ «Укрзалізниця». 

10.  З метою врегулювання питання щодо пропуску товарів у 

контейнерах в пункті контролю Одеса-Ліски, відкритому 

для впорядкування діяльності Одеського морського 

торговельного порту, Іллічівського морського 

торговельному порту та Морського торговельного порту 

«Южний», розглянути внесення змін до Типової 

технологічної схеми здійснення митного контролю водних 

транспортних засобів перевізників і товарів, що 

переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний 

кордон, затвердженої постановою Кабінету міністрів 

України від 21.05.2012 № 451. 

Мінінфраструктури, 

ДФС, 
Мінекономрозвитку, 

Мінфін, 

Держприкордонслужба 

від 15.04.2014 

№ 13 РГ 
ДФС 

Про виконання цього пункту 

Міністерство інфраструктури 

України було проінформовано 

листами Міністерства доходів і 

зборів України від 25.11.2013 

№ 18171/5/99-99-24-01-02-16, від 

07.02.2014 № 2713/5/99-99-10-04-
02-16, від 12.05.2014 № 8632/5/99-
99-24-01-08-16. 

 
11.  Міністерству доходів і зборів України внести зміни до 

«Порядку заповнення митних декларацій на бланку 

єдиного адміністративного документу», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 

651, щодо можливості здійснення митного оформлення за 

умови відсутності інформації про номери залізничних 

вагонів та платформ (до моменту завантаження товарів на 

залізничну платформу). 

ДФС від 15.04.2014 

№ 13 РГ 
Див. пункт 9 

12.  Визначитися з програмою та датою проведення семінару 

для представників міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису. 

Секретаріат МРГ від 19.06.2014 

№ 14 РГ 
 

13.  Підготувати звернення до Генеральної прокуратури 

України щодо необхідності перевірки та правової оцінки 

об’єктивності інформації про діяльність органів виконавчої 

влади та Міжвідомчої робочої групи з впровадження 

Секретаріат МРГ від 12.12.2014 

№ 16 РГ 
 



 
 

технології «Єдине вікно – локальне рішення», викладених 

у публікаціях та інтерв’ю ЗМІ окремими представниками 

руху «НІ!» корупції на транспорті» та поданих ними 

скаргах. 
14.  Забезпечити безоплатний оперативний доступ ДП 

«Адміністрація морських портів України» до інформації 

державних реєстрів. 

Мінюст, 
ДП «АМПУ» 

від 26.02.2015 
№ 17 

ДП «АМПУ» 
За ініціативою ДП «АМПУ» 

Секретаріат МРГ звернувся до 

Мінюсту щодо надання доступу до 

інформації державних реєстрів. 

Листом від 15.04.2015 № 9906-0-33-
15/6 Мінюст відмовило у вирішенні 
зазначеного питання. 
Мінюст 

Відповідно до статті 11 Закону 

України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських 

формувань» 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 цим 

Законом, за їх надання стягується 

плата.  
Частиною другою статті 11 Закону 

передбачено, що відомості, що 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі, надаються у вигляді, 

зокрема, безоплатного доступу 

через портал електронних сервісів 

до: 
відомостей з Єдиного державного 



 
 

реєстру, які актуальні на момент 

запиту, необхідних для видачі 

документів дозвільного характеру 

та ліцензій, а також про видані 

документи дозвільного характеру та 

ліцензії, для укладення цивільно-
правових договорів, у тому числі 

щодо наявності запису про 

державну реєстрацію припинення 

або перебування юридичної особи у 

стані припинення, державну 

реєстрацію припинення чи 

перебування у процесі припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця, про 

місцезнаходження, види діяльності, 

центральний чи місцевий орган 

виконавчої влади, до сфери 

управління якого належить 

державне підприємство або частка 

держави у статутному капіталі 

юридичної особи, якщо така частка 

становить не менше 25 відсотків, 

про юридичних осіб, 

правонаступником яких є 

зареєстрована юридична особа, про 

юридичних осіб - правонаступників, 

про відокремлені підрозділи 

юридичної особи, про осіб, які 

можуть вчиняти дії від імені особи, 

у тому числі відомості про 

розпорядника майна, санатора, 

голову комісії з припинення, 

ліквідатора, управителя майна, 



 
 

наявність обмежень щодо 

представництва, про відкриття 

виконавчого провадження, – 
шляхом їх пошуку за повним чи 

скороченим найменуванням, 

іменем, ідентифікаційним кодом, 

реєстраційним номером облікової 

картки платника податків, серією та 

номером паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, 

повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта), перегляду, 

копіювання та роздрукування; 
основних відомостей про 

громадські формування, що не 

мають статусу юридичної особи, які 

актуальні на момент запиту, – 
шляхом їх пошуку за 

найменуванням та видом 

громадського формування, 

перегляду, копіювання та 

роздрукування. 
Порядок надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських 

формувань (далі – Порядок) 

затверджено наказом Міністерства 



 
 

юстиції України від 10 червня 2016 

року № 1657/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10 

червня 2016 року за № 839/28969. 
Відповідно до Порядку відомості 

з Єдиного державного реєстру 

надаються за допомогою 

програмних засобів ведення цього 

реєстру у паперовій або 

електронній формах, що мають 

однакову юридичну силу та містять 

обов᾽язкове посилання на Єдиний 

державний реєстр.  
Так, в електронній формі 

надаються: 
відомості з Єдиного державного 

реєстру через портал електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу 

юридичної особи; 
відомості з Єдиного державного 

реєстру у форматі бази даних або в 

іншому форматі у режимі реального 

часу на підставі договорів, 

укладених з технічним 

адміністратором Єдиного 

державного реєстру. 
За надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру справляється 

плата у розмірі, встановленому 

Законом. 
Водночас зазначаємо, що 

постановою Кабінету Міністрів 



 
 

України від 08 вересня 2016 року 

№ 593 «Деякі питання надання 

відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань» визначено, що суб᾽єкти 

господарювання можуть 

одержувати відомості, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських 

формувань (далі – Єдиний 

державний реєстр), в електронному 

вигляді з використанням сервісної 

послуги у формі прикладного 

програмного інтерфейсу Єдиного 

державного реєстру з метою 

обробки та перетворення відкритих 

відомостей Єдиного державного 

реєстру для їх подальшого 

сприйняття автоматизованими та 

інформаційними системами. 
Щомісячна плата за надання 

відомостей з Єдиного державного 

реєстру у такій формі становить два 

розміри мінімальної заробітної 

плати. 
Критерії, строки, порядок надання 

відомостей з Єдиного державного 

реєстру, умови та розмір абонентної 

плати за надання сервісної послуги, 

зазначеної у пункті 1 цієї 

постанови, визначаються у 

договорі, укладеному з технічним 



 
 

 

адміністратором Єдиного 

державного реєстру. 
15.  Рекомендувати ДФС України разом з Мінюстом, 

спираючись на результати обговорення, визначитись щодо 

можливості вибору альтернативного (порівняно з 

викладеним у листі ДФС  від 04.12.2015 №  26042/6/99-95-
44-16) способу упередження порушень у сфері 

використання електронного цифрового підпису. Про 

результати розгляду питання поінформувати Секретаріат 

МРГ 

ДФС від 25.02.2016 

№ 21 РГ 
ДФС 
Про виконання заходу ДФС 

поінформувало МЕРТ листом від 

14.06.2016 № 10228/5/99-99-18-02-
04-16. 

16.  Взяти участь у нараді в Мінінфраструктури з метою 

обговорення питань подальшої реалізації ІСПС. 
 

Секретаріат МРГ, 

учасники МРГ 
від 19.10.2016 

№ 23 
 

17.  Надати пропозиції щодо проекту Програми спрощення 

формальностей 
Учасники МРГ від 19.10.2016 

№ 23 
 


