
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від ______________                          м. Київ                                  № ____________ 

Про внесення змін до Положення 
про Єдиний реєстр підприємств, 
щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про 
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 липня 2014 року № 228, 

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за                
№ 1106/19844 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 16 червня 
2022 року № 2513/5), такі зміни:

1) у тексті Положення слова «веб-сайт» в усіх відмінках замінити словом 
«вебсайт» у відповідних відмінках;

2) у тексті Положення слова «Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»;

3) у тексті Положення слова «(розпорядники майна, керуючі санацією, 
ліквідатори)» в усіх відмінках і числах виключити;
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4) у пункті 1.8 розділу І слова «(далі – арбітражні керуючі)» виключити;

5) пункт 3.6 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«3.6. Відомості з Єдиного реєстру підприємств можуть надаватися 

міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України або 
Міністерством юстиції України у формі інформаційних листів за відповідним 
запитом (письмовим або електронним) у разі обмеження в установлених 
законодавством випадках доступу до вебсайту, на якому подається електронний 
запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки, або наявності 
протягом більше як однієї доби технічних проблем із доступом до такого 
офіційного вебсайту, за умови, якщо такі технічні проблеми чи обмеження не 
пов’язані з непрацездатністю Єдиного реєстру підприємств, та якщо 
встановлені обмеження не містять заборони на надання інформації, яка 
міститься в Єдиному реєстрі підприємств.

Запит про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі 
інформаційного листа надсилається до відповідного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо 
якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі 
необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, 
які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних 
міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

У запиті про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі 
інформаційного листа вказуються такі параметри: 

Інформація про запитувача: 
найменування і код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних 
осіб – підприємців); 

повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців)/місця проживання (перебування) (для фізичних осіб). 

Інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:
найменування і код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних 
осіб – підприємців); 

повна адреса місцезнаходження.
У запиті також вказуються підстави для отримання відомостей з Єдиного 

реєстру підприємств та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні 
таких відомостей. Запит повинен містити особистий підпис запитувача 
(власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням 
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електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення запиту 
засобами електронної пошти).

В інформаційному листі вказуються результати пошуку в Єдиному 
реєстрі підприємств, а саме такі відомості щодо боржника: найменування, код 
за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 
номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної 
реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); відомості про дату відкриття 
провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває 
боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення 
ухвали суду про закриття провадження (за наявності); або інформація про 
відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта 
підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.

Інформаційний лист з відомостями з Єдиного реєстру підприємств не 
надається у разі, якщо адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців), місця проживання (перебування) (для фізичних 
осіб) запитувача належить до території, на якій ведуться активні бойові дії або 
тимчасово окупованій, інформація про яку міститься в переліку територій, на 
яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською 
Федерацією, затвердженому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України.

 Інформаційний лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
України надається за підписом керівника або заступника керівника 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Інформаційний лист Міністерства юстиції України надається за підписом 
керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його 
обов’язки.».

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати 
цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України                
від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
з питань європейської інтеграції Коломієць В.

Міністр                                                                                      Денис МАЛЮСЬКА


