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Лист-роз’яснення щодо використання відкритих даних
Питання доступу до інформації та її використання регулюється Законами України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про доступ до судових рішень» та іншими
Законами та підзаконними актами.
Так, відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про інформацію», будь-яка
інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Статтею 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що публічна
інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване
оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше
використання. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого
використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати,
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом
включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з
обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Вказаним Законом також передбачено, що перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Так, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постановою
Кабінету Міністрів України №835 від 21.10.2015 затверджено Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відритих даних (надалі – Положення), а також Постановою №867 від
30.11.2016 затверджено Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (надалі –
Порядок). При цьому, невід’ємною складовою Єдиного державного веб-поталу відкритих даних (надаліпортал) є Центр компетенцій у сфері відкритих даних «Дія. Відкриті дані».
Наведені Положення та Порядок встановлюють механізми забезпечення доступу до публічної
інформації у формі відкритих даних та взаємодії з користувачами щодо відкритих даних, а також вимоги
до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Серед переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, наведених
у Положенні, є у тому числі: Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний реєстр підприємств,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, Інформація з автоматизованої системи
виконавчого провадження, Єдиний реєстр боржників, Реєстр платників податку на додану вартість,
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, Реєстр платників єдиного податку,
Реєстр неприбуткових установ та організацій тощо.
Кожен, з наведених вище відкритих даних, утому числі, регулюється профільним законодавством,
яке деталізує відомості, що містяться (оприлюднюються) у відповідних реєстрах, інформаціях тощо.
Так, наприклад, перелік відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця чи громадське
формування, визначені статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань», серед яких є: найменування, ідентифікаційний код,
організаційно-правова форма юридичної особи, перелік її засновників та учасників, інформація щодо
кінцевого бенефіціарного власника, місцезнаходження юридичної особи, її вид діяльності, відомості про
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органи управління та керівника юридичної особи, розмір статутного капіталу тощо. При цьому, відомості,
що містяться в ЄДР є відкритими і загальнодоступними, відповідно до статті 11 вказаного Закону.
З дотримання вище наведеного законодавства та діючи виключно у правовому полі регулювання
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних, ТОВ «ЕНЕРДЖИ ЛАЙН ІНВЕСТ» (надалі –
Товариство), з використанням офіційних відкритих джерел інформації, створено власний продукт –
платформу (сайт) energylineinvest.com, що акумулює та уніфікує інформацію з відкритих джерел,
передбачених чинним законодавством, для її використання усіма користувачами даної платформи, з
метою поліпшення пошуку відповідної публічної інформації у формі відкритих даних.
Таким чином, сайт Товариства та інформація, розміщена на ньому, відповідають вимогам чинного
законодавства України.
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