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ємодії між реєстрами (реєстраторами) забезпечило 
б інформаційну прозорість реєстрів та можливість 
всебічної перевірки державним реєстратором акту-
альності та дійсності документів, які подаються 
для здійснення державної реєстрації; 3) відсутність 
єдиного законодавчого підходу до формування пере-
ліку відомостей про об’єкт державної реєстрації. 

З метою удосконалення правового регулюван-
ня державних реєстрів, у тому числі з урахуванням 
зарубіжного досвіду у цій сфері, необхідно: 1) запро-
вадити уніфікований підхід до: визначення понять 
«державний реєстр» (як інформаційно-телекомуні-
каційна система) та «державна реєстрація» (як вид 

державної діяльності); порядку ведення державних 
реєстрів, якщо їх держателем є один орган; 2) запро-
вадження електронної інформаційної взаємодії між 
державними реєстрами (реєстраторами) з метою 
забезпечення прозорості реєстрів, зниження рівня 
зловживання державних реєстраторів своїм службо-
вим становищем, чому також сприятиме прийняття 
Закону України «Про електронні публічні реєстри»; 
3) запровадити правовий принцип визначення обся-
гу відомостей про об’єкт державної реєстрації, 
зокрема: розширення тієї інформації, що містить-
ся в публічних реєстрах, та зведення до мінімуму 
інформації у непублічних реєстрах.
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