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Щодо надання інформації

Управлінням державної реєстрації Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – Управління державної 
реєстрації) розглянуто лист від 27.04.2022, що надійшов до Центрального 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 27.04.2022 за 
вх. № 9895/4-22, стосовно надання інформації щодо подачі документів для 
державної реєстрації громадських об’єднань. За результатами розгляду в межах 
компетенції повідомляємо наступне.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що 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.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» було введено воєнний стан в Україні.  
Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні» постановлено продовжити строк дії 
воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 
30 діб.

Разом з тим повідомляємо, що в умовах воєнного стану та протягом одного 
місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державна 
реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  надання/отримання
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відомостей/інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, у тому числі шляхом безпосереднього 
доступу до них, проводиться/забезпечується з урахуванням особливостей, 
встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 
«Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних 
реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 частини першої Постанови Кабінету 
Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та 
функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство 
юстиції, в умовах воєнного стану» державна реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державними 
реєстраторами, посадовими особами може проводитися на підставі документів:

прийнятих адміністраторами центрів надання адміністративних послуг 
суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до 
затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та 
посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна 
реєстрація, відповідно до розділу ІII «Особливості проведення державної 
реєстрації через фронт-офіси» Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 9 лютого 
2016 р. № 359/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 9 лютого 2016 р. за № 
200/28330, - у разі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців. Доступ до Єдиного державного реєстру для прийняття документів 
для державної реєстрації надається таким адміністраторам центрів надання 
адміністративних послуг за зверненнями відповідних органів місцевого 
самоврядування до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, 
визначеному законодавством;

надісланих заявником електронною поштою або за допомогою інших 
засобів зв’язку в електронній формі, що створені з дотриманням вимог 
законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про 
електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій 
документів у паперовій формі - у разі державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  Електронні копії 
документів у паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з 
використанням кваліфікованого електронного підпису заявника. Державний 
реєстратор, посадова особа проводять перевірку такого підпису через 
офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу та завантажують 
результати такої перевірки до Реєстру. Надіслані заявником електронною 
поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документи для державної 
реєстрації в електронній формі, які подані не у повному обсязі або не 
відповідають законодавству, не розглядаються, а заявнику протягом трьох 
робочих днів повідомляється електронною поштою або за допомогою інших 
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засобів зв’язку про повний перелік документів, що повинні бути подані, та/або 
вимоги законодавства, що повинні бути дотримані.

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 частини 1 частини першої Постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної 
реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є 
Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» державна реєстрація 
проводиться посадовими особами незалежно від місцезнаходження нерухомого 
майна, місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи 
громадських формувань, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено 
переліком. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, місцезнаходження яких розташовано в межах 
адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого 
Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в 
межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних 
реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, 
проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань.

Разом з тим зазначаємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 
06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування 
єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в 
умовах воєнного стану» не передбачено подачі документів поштовим 
направленням або через Онлайн-будинок юстиції.

Також інформуємо, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 
від 29.04.2022 № 1706/5 «Про внесення змін до Переліку державних 
реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних 
органів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
спеціалістам Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Київ) дозволено проведення наступних реєстраційних дій:

1) державна реєстрація створення благодійної організації, 
громадського об’єднання; державна реєстрація змін до відомостей про 
благодійну організацію, громадське об’єднання, у тому числі до установчих 
документів;

2) державна реєстрація зміни керівника юридичної особи та інших 
осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім 
громадських формувань; державна реєстрація змін до відомостей про керівника 
юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від 
імені юридичної особи, крім громадських формувань; державна реєстрація 
зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань; 
державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (крім 
громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну 
розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або 
розмірів їх часток; державна реєстрація зміни видів економічної діяльності 
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юридичної особи, крім громадських формувань; державна реєстрація зміни 
інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських 
формувань;

3) державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи; 
державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної 
особи; державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної 
особи;

4) державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи, державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 
підрозділ юридичної особи, державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи;

5)  державна реєстрація на підставі судових рішень, що набрали 
законної сили;

6) державна реєстрація органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних 
підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних 
організацій (установ, закладів);

7) державна реєстрація зміни видів економічної діяльності фізичних 
осіб–підприємців, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця;

8) державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 
політичних партій; державна реєстрація рішення про припинення структурного 
утворення політичної партії; державна реєстрація зміни складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного 
утворення політичної партії.

Одночасно повідомляємо, що наказом Міністерства юстиції України від 
29.04.2022 № 1706/5 «Про внесення змін до Переліку державних реєстраторів 
та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, якими в 
умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» спеціалістам центрів надання 
адміністративних послуг міста Києва не надано доступ для проведення 
державної реєстрації громадських об’єднань.

Враховуючи вищевикладене, документи для державної реєстрації 
громадського об’єднання можна направити на електронну адресу Центрального 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ): 
dzmicherkasy@gmail.com.

Документи для державної реєстрації можна підписати за посиланням: 
https://www.czo.gov.ua/sign або https://sign.diia.gov.ua/.

Начальник                                                                      Віталіна КЛАПЦУНЯК

Єлизавета Шиян 050 640 31 69.


