Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» (далі – Закон) 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.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у
вигляді:
1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів;
2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у
формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації»;
3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів,
поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським
формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення
реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що
містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей
про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх
перегляду, копіювання та роздрукування;
4) документів у паперовій та електронній формі, що містяться в
реєстраційній справі;
5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в
електронній формі;
6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості,
актуальні на момент запиту або на визначену дату;
7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до
Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу
на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним
адміністратором.
Частиною 7 статті 11 Закону передбачено, що державні органи, у тому
числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби
безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові
особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою
здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній
формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному
Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного
державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.

