
Отримання інформації з  

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

 

Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними  

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" органи державної 

статистики здійснюють облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних 

осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ 

або Реєстр), порядок ведення якого регламентується "Положенням про Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій України", затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.06.2005 №499 (зі змінами)). 

Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім 

випадків, передбачених законами. 

Користувачами Реєстру юридичні особи (їх уповноважені представники при 

наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні 

особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру. Форма запиту про надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України наведена 

в додатку 1 до "Положення про порядок і умови користування даними Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України". 

Відомості щодо суб’єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених 

підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями 

даних: 

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта; 

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, 

організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, 

найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на 

основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних 

класифікаторів, класифікацій, переліків кодів; 

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, 

керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності); 

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших 

реєстраційних дій щодо них. 

Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді: 

1) даних щодо кількості суб’єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за 

категоріями даних, зазначеними в запиті користувача; 

2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, 

зазначеними в запиті користувача; 

3) даних щодо суб’єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, 

класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних. 

Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній 

формі у спосіб, що зазначений у запиті. Весь інформаційний фонд Реєстру на запит 

користувачу не надається. 

Державні класифікатори, класифікації та переліки кодів розміщені на офіційному 

вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори". 

http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/norm/dodat_polog.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/norm/dodat_polog.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/norm/dodat_polog.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/


Надання відомостей з ЄДРПОУ 

Надання відомостей з Реєстру регулюється "Положенням про порядок і умови 

користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", 

затвердженого наказом Держкомстату від 28.11.2005 № 386, зареєстрованим в Мін’юсті 

15.12.2005 за № 1509/11789 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом 

Держкомстату від 22.10.2010 №428/1, зареєстрованим в Мін’юсті 16.11.2010  

за № 1121/18416, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

від 23 квітня 2014 року № 486, зареєстрованим в Мін’юсті 16.05.2014 за № 511/25288, 

наказом Державної служби статистики України від 02 листопада 2020 року № 312, 

зареєстрованим в Мін’юсті 22.02.2021 за № 224/35846). 

Надання відомостей з Реєстру є платним. Розмір плати за надання відомостей з 

Реєстру встановлюється Держстатом. Поштові витрати на пересилку відомостей 

відшкодовуються за рахунок користувача. 

Відомості з Реєстру на запити користувачів надаються: 

– щодо всіх суб’єктів Реєстру – Головним управлінням регіональної статистики 

(01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 4-6); 

– на відповідній території – територіальними органами державної статистики. 

Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються 

користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату 

користувачем вартості наданих послуг. Документами, що підтверджують унесення 

плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення 

плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт 

оплати із використанням загальнодоступних електронних сервісів перевірки квитанцій. 

Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною 

поштою. 

Виконання запиту здійснюється відповідно до нормативних актів, які регулюють 

строки надання відомостей.  

Перелік документів, які необхідні для отримання відомостей з Реєстру: 

– запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України; 

– документ, що підтверджує повноваження особи (довіреність тощо); 

– квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення 

плати в будь-якій формі. 

Наразі вартість послуг з надання відомостей з ЄДРПОУ на платній основі 

визначається відповідно до "Вартості користування даними Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України", затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 18.03.1999 № 98 та зареєстрованої в Мін’юсті України 

31.03.1999 за № 200/3493. 

Вартість надання відомостей з ЄДРПОУ становить: 

– протягом одного робочого дня – 22,30 грн. (без ПДВ); 

– протягом двох робочих днів – 14,50 грн. (без ПДВ); 

– протягом трьох та більше робочих днів – 11,15 грн. (без ПДВ). 

Крім того, відділом ведення реєстру статистичних одиниць Головного управління 

статистики у Дніпропетровській області надаються консультативні послуги методичного 

характеру. Надання послуг здійснюється на платній основі. Вартість – 21 грн. 30 коп. 

(без ПДВ.). 

http://www.dneprstat.gov.ua/edrpo/subjects/zapit.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/edrpo/subjects/zapit.pdf


Реквізити за інформаційно-довідкове обслуговування на платній основі: 

Отримувач платежу: Головне управління статистики у Дніпропетровській області 

Код ЄДРПОУ: 02359946 

Установа банку одержувача: в Держказначейській службі України, м.Київ 

Розрахунковий рахунок: UA448201720313201002201015559 

МФО: 820172 

Вид платежу: За надання відомостей з ЄДРПОУ. 

Замовник (підприємство або фізична особа). 

Контакти: 

Адреса Головного управління статистики у Дніпропетровській області: 

49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, кімната 507 

Факс:(056) 778-67-58 

E-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 

Телефони: (056) 778-68-69, (056) 778-67-58, 096-260-62-28 

 

 

 

Режим роботи 

 

Дні тижня Час роботи Обідня перерва 

понеділок з 08.00 до 17.00 з 12.00 до 12.45 

вівторок з 08.00 до 17.00 з 12.00 до 12.45 

середа   з 08.00 до 17.00 з 12.00 до 12.45 

четвер   з 08.00 до 17.00 з 12.00 до 12.45 

п’ятниця з 08.00 до 15.45 з 12.00 до 12.45 

субота, неділя вихідний день   
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