
Безкоштовні інтернет-сервіси пошуку інформації про суб’єкти господарської діяльності 

в Україні та закордоном 
 

№ Країна Посилання Опис 

1.  

Україна 

https://usr.minjust.gov.ua/ 

 

Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань. 

Базова інформація відносно юридичних та 

фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в 

України. 

http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-

YeDR.html 

Єдиний ліцензійний реєстр. Інформація щодо 

наявності у суб’єкта господарювання ліцензій 

на певний вид господарської діяльності та 

органу ліцензування, який видав ліцензію 

http://sfs.gov.ua/businesspartner Сервіс Державної фіскальної служби України 

«Бізнес-партнер». Інформація щодо 

перебування суб’єкта господарювання на 

обліку в податкових органах, дані про 

реєстрацію його платником ПДВ або про 

причини та дату анулювання свідоцтва 

платника ПДВ, наявності чи відсутності 

податкового боргу. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/ Єдиний державний реєстр судових рішень. 

Інформація щодо судових рішень відносно 

суб’єкта господарювання в усіх судах 

України. 

http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 Пошуковий сервіс Вищого господарського 

суду України. Перевірка інформації щодо 

перебування суб’єкта господарювання у 

процедурі банкрутства. 

2.  

Естонська 

Республіка 

https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng Пошук компанії за назвою або реєстраційним 

кодом / ІПН. Пошук здійснюється на 

центральній базі даних естонських 

реєстраційних відділів судів. 

http://www.rik.ee/en/e-business-register Електронний бізнес Регістр - сервіс, 

заснований на базі відділів реєстрів районних 

судів і відображення даних в реальному часі 

всіх юридичних осіб, зареєстрованих в 

Естонії. 

http://www.skylaser.ee/?include=variou

s/links_main 

Правова база Естонії. 

3.  

Республіка 

Кіпр 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drco

r.nsf/index_en/index_en 

Інформація стосовно факту 

реєстрації/ліквідації тієї чи іншої кіпрської 

компанії, її юридичної адреси, переліку 

директорів та секретарів (меню “Online 

Services”). 

4.  

Литовська 

Республіка 

http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/in

dex.php?pav=imlitex&p=1 

Пошук компаній у Реєстрі юридичних осіб 

Литовської Республіки 

http://rekvizitai.vz.lt/ru/ Пошук інформації про компанію (контакти, 

веб-сторінки, реєстраційні дані, інформація 

про керівника, кількість працюючих 

співробітників, річний оборот, наявність 

заборгованості перед державним фондом 

соціального страхування, кількість 

автомобілів у користуванні тощо) у Каталозі 

підприємств Литовської Республіки 

http://www.vmi.lt/cms/en/informacija-

apie-mokesciu-moketojus 

Інформація щодо платників податків (База 

даних Податкової інспекції при Міністерстві 

фінансів Литовської Республіки 

http://www.registrucentras.lt/ntr/p/a_en.

php 

Пошук об’єктів нерухомості (будівельних 

споруд, земельних ділянок) у Реєстрі 

нерухомості Литовської Республіки; 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupa

ieska/detalipaieska.aspx?detali=2 

Пошук судових рішень у базі даних 

Національної адміністрації судів Литовської 

Республіки (лише литовською мовою); 
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http://ltexport.info/ Пошук литовських компаній за видами 

діяльності (інтернет-ресурс містить 

інформацію про напрямки діяльності 

компаній, контактну інформацію, посилання 

на сайти компаній тощо). 

5.  

Республіка 

Греція 

https://www.forin.gr/tools/validate/afm 

 

Пошукова система дозволяє перевірити 

дійсність ідентифікаційного номера платника 

податків (AΦΜ), що був виданий Податковою 

службою ГР. Перевірка порівнюється з 

національної бази даних ПДВ в Греції. 

Послуга дає можливість отримати інформацію 

про дійсність AΦΜ платника, найменування 

компанія, дані про адресу та види діяльності 

http://www.vrisko.gr/afm-

etairies?gclid=cnni7jtx37acfujl3wodpg

_u1a 

 

Пошукова система дозволяє перевірити 

дійсність ідентифікаційного номера платника 

податків (AΦΜ), що був виданий Податковою 

службою ГР. Перевірка порівнюється з 

національної бази даних ПДВ в Греції. 

Послуга дає можливість отримати інформацію 

про дійсність AΦΜ платника, найменування 

компанія, дані про адресу та види діяльності 

6.  

Сполучене 

Королівство 

Великої 

Британії 

і Північної 

Ірландії 

https://www.gov.uk/government/organi

sations/companies-house 

 

Реєстр суб’єктів господарської діяльності - 

«Companies House». У зазначеному Реєстрі за 

назвою компанії або її реєстраційним номером 

можна безкоштовно отримати інформацію 

щодо адреси компанії, дати її реєстрації, 

попередніх назв компанії (якщо вони 

змінювались), дат надання щорічних звітів, 

щодо організаційно-правової форми компанії 

тощо.  

https://www.judiciary.gov.uk/judgment

s/ 

Реєстр судових рішень Великої Британії  

7.  

Російська 

Федерація 

www.egrul.nalog.ru Відомості про державну реєстрацію 

юридичних осіб, індивідуальних підприємців, 

селянських (фермерських) господарств 

www.rmsp.nalor.ru Єдиний реєстр суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

www.service.nalog.ru Відомості про державну реєстрацію 

акредитованих філіалів і представництв 

іноземних юридичних осіб в Російській 

Федерації. 

8.  

Турецька 

Республіка 

http://www.ticaretsicil.gov.tr Інформація щодо дати реєстрації, засновників, 

статутного капіталу та напрямів діяльності 

всіх компаній на території ТР (електронного 

ресурсу Спілки торгових палат і бірж 

Туреччини) 

http://www.ito.org.tr/wps/portal/bilgi-

bankasi/detay/?page=fb/sk/tug&prmPag

eId=BM1.1.4&initView=true 

Інформація щодо дати реєстрації, засновників, 

статутного капіталу та напрямів діяльності 

всіх компаній на території ТР (Торгова палата 

Стамбулу (надаються дані лише щодо 

компаній, які зареєстровані у стамбульському 

регіоні)). 

9.  

Республіка 

Індія 

http://www.mca.gov.in/mcafoportal/sho

wCheckCompanyName.do 

Базова інформація відносно підприємств, 

зареєстрованих в Індії, міститься на сайті 

Міністерства корпоративних відносин. 

Пошуковий сервіс є безкоштовним, водночас 

для користування ним необхідно 

зареєструватися(http://www.mca.gov.in/mcafop

ortal/) 

10.  Федеративн

а 

Республіка 

Німеччини 

www.handelsregister.de Єдиний торговий реєстр 

www.unternehmensregister.de Реєстр підприємств, містить ширшу 

інформацію про діяльність компанії, у т.ч. 

англійською мовою 
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11.  

Канада 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/en

g/home 

Інформація щодо цивільної право- та 

дієздатності канадських суб’єктів (повнота 

відомостей та їх вартість залежать від 

політики відповідної провінції чи території). 

12.  

Федеративн

а 

Республіка 

Бразилія 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pess

oajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solici

tacao.asp 

Реєстр юридичних осіб Податкової служби 

Бразилії за номером Національного кадастру 

юридичних осіб (CNPJ). 

http://www.portaltransparencia.gov.br/c

eis/ 

Національний кадастр компаній з 

неблагонадійною репутацією та тих, які 

знаходяться під санкціями, Міністерства 

транспарентності та контролю Бразилії 

13.  

Чеська 

Республіка 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Реєстр суб’єктів підприємництва; 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.

do 

Реєстр неплатоспроможних фірм; 

http://upadci.justice.cz/cgi-

bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw 

Реєстр фірм-банкрутів; 

https://or.justice.cz/ias/ui/soudy Реєстраційні суди; 

http://www.businessinfo.cz/ Офіційний портал для підприємців і експорту;  

14.  

Представни

цтво 

України 

при 

Європейськ

ому Союзі 

https://e-justice.europa.eu/home.do Ресурс, який підтримується Європейською 

Комісією та містить інформацію про 

національні реєстри країн-членів ЄС, зокрема 

бізнес-реєстри суб’єктів господарювання 

зареєстрованих у державах-членах. Ресурс 

надає доступ до інформації про національні 

реєстри неплатоспроможності компаній, а 

також земельних реєстрів держав-членів ЄС. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 

 

Ресурс Суду Європейського Союзу, який 

дозволяє здійснити пошук інформації щодо 

справ та судових рішень, в тому числі щодо 

суб’єктів господарювання країн-членів ЄС. 

15.  

Боснія і 

Герцеговин

а 

www.uino.gov.ba/b/porezi/PVD_obvez

nici 

Сайт Державної фіскальної служби БіГ, на 

якому знаходиться інформація щодо обліку 

суб’єкта господарювання в податкових 

органах. 

www.sudbih.gov.ba Державний реєстр судових рішень 

16.  

Республіка 

Сербія 

http://www.apr.gov.rs/eng/Home.aspx Реєстри юридичних та фізичних осіб-

підприємців, асоціацій, фондів та інших 

суб’єктів господарювання Сербії. 

  

http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/

Default.aspx 

Кадастр об’єктів нерухомості в Сербії. 

http://www.nbs.rs/internet/english/67/ri

r.html 

Єдиний реєстр банківських рахунків 

юридичних та фізичних осіб-підприємців. 

17.  

Республіка 

Польща 

 www.ceidg.gov.pl Центральний реєстр і інформація про 

господарську діяльність підприємців, які є 

фізичними особами, що діють на території 

Польщі (CEIDG). 

https://ems.ms.gov.pl/krs 

 

Національний судовий реєстр (KRS). Даний 

реєстр містить таку інформацію: KRS, NIP, 

REGON, організаційно-правову форму, дату 

запису до реєстру, адресу, репрезентацію 

(назва, структура, члени правління). 

18.  

Фінляндськ

а 

Республіка 

https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.asp

x?kielikoodi=3 

Система ділової інформації (Business 

Information System/ BIS). Сервіс дає змогу 

дізнатися таку інформацію як: 

ідентифікаційний номер, назву компанії, дату 

реєстрації, юридичну та поштову адреси, 

контактний телефон, вид і основні напрями 

діяльності, термін дії реєстрації в податкових 

органах, податкову заборгованість 

19.  Королівство http://www.kvk.nl/ Веб-сайт Торгово-промислової палати 
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Нідерланди Нідерландів. Через зазначений сайт можна 

отримати інформацію про конкретні компанії, 

зокрема реєстраційні дані, фінансовий стан, 

держателів акцій і керівництво тощо), а також 

отримати консультації щодо умов ведення 

бізнесу. 

20.  

Республіка 

Хорватія 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/full

Search 

Бізнес-реєстр суб’єктів економічної діяльності 

з розширеним пошуком за назвою, адресою, 

реєстраційним або податковим номером, 

видом діяльності тощо. Реєстр ведеться 

Хорватською торгово-промисловою палатою. 

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p

=150:1  

Реєстр судових рішень відносно юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. Пошук за 

назвою (в т.ч. її частиною), реєстраційним та 

податковим номерами, місцем знаходження. 

Наявні фільтри статусу (діюче, перебуває у 

процедурі банкрутства, накладені фінансові 

санкції, діяльність призупинена тощо). 

http://www.bisnode.hr/  Сервіс пошуку реєстраційної інформації про 

суб’єктів господарювання за назвою чи її 

частиною. 

https://www.tvrtke.com/  Сервіс пошуку підприємств за сферою 

діяльності, галуззю виробництва товарів чи 

видом послуг. 

21.  

Румунія 

www.snia.ro Національна система ділової інформації. 

Система є торговим майданчиком, який можна 

використовувати як для пошуку партнерів, 

публікації бізнес-пропозицій, так і перевірки 

надійності румунських фірм 

www.vrajitorul.eu База даних румунських підприємств 

«Vrajitorul», яка з’єднана з офіційними 

ресурсами (Національний торговельний реєстр 

Румунії, Фіскальна адміністрація, 

Міністерство економіки тощо). Базу даних 

можна використовувати для перевірки 

потенційного партнера (наявність в 

торговельному реєстрі, фінансовий стан, 

акціонери, сфера діяльності тощо ) 

www.listafirme.ro База даних румунських підприємств «Lista 

Firme», яка з’єднана з офіційними ресурсами 

даних (Національний торговельний реєстр 

Румунії, Фіскальна адміністрація, 

Міністерство економіки тощо). Базу даних 

можна використовувати для перевірки 

потенційного партнера (наявність в 

торговельному реєстрі, фінансовий стан, 

акціонери, сфера діяльності тощо ) 

www.risco.ro  База даних румунських підприємств «RisCo», 

яка з’єднана з офіційними ресурсами даних 

(Національний торговельний реєстр Румунії, 

Фіскальна адміністрація, Міністерство 

економіки тощо). Базу даних можна 

використовувати для перевірки потенційного 

партнера (наявність в торговельному реєстрі, 

фінансовий стан, акціонери, сфера діяльності 

тощо ). Крім цього через веб-ресурс можна 

перевірити фірми інших раїн ЄС. 

22.  

Королівство 

Марокко 

www.directinfo.ma Марокканський офіс промислової і 

комерційної власності. Сервіс пошук 

компаній, зареєстрованих в центральному 

торговому реєстрі. Фінансовий стан компанії, 

фінансова звітність тощо 

http://www.erc.ma/ Registre de Commerce Express (eRC). еRC в 

режимі реального часу надає інформацію про 

компанії, які вже зареєстровані та створені, а 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/fullSearch
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/fullSearch
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1
http://www.bisnode.hr/
https://www.tvrtke.com/
http://www.snia.ro/
http://www.vrajitorul.eu/
http://www.listafirme.ro/
http://www.risco.ro/


також інформацію щодо актів і заяв про 

створення та зміни в реєстрі. 

23.  

Австралія 

https://connectonline.asic.gov.au/Regist

rySearch/faces/landing/SearchRegisters.

jspx?_adf.ctrl-state=5sq514ac7_25  

Австралійська комісія з цінних паперів та 

інвестицій. Базова інформація щодо 

юридичних та фізичних осіб-підприємців, їх 

реєстрацію та діяльність. 

http://abn.business.gov.au/Index.aspx Офіційний інформаційний ресурс Уряду 

Австралії для ділового середовища. 

Інформація щодо господарської діяльності, 

плати податків та інше.  

http://www.businesssearch.com.au/inde

x  

 

Недержавний діловий інформаційний ресурс 

щодо пошуку та діяльності бізнес партнерів. 

http://www.austrade.gov.au/default.asp

x 

 

Австралійська торговельна комісія, база даних 

австралійських компаній, в яких можливо 

знайти ділового партнера за відповідними 

критеріями пошуку. 

24.  

Словацька 

Республіка 

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en Бізнес-реєстр Міністерства юстиції СР 

http://www.finstat.sk Сервіс пошуку FinStat , який дає змогу 

перевірити фінансовий стан компанії, а також 

стан її функціонування. 

25.  

Грузія 

https://enreg.reestri.gov.ge Інтернет-сервіс Національного бюро 

публічного реєстру Міністерства юстиції 

Грузії, який містить повну базу даних 

відносно юридичних та фізичних осіб-

підприємців, зареєстрованих в Грузії Пошук 

по базі даних здійснюється по назві компанії 

або її ідентифікаційному податковому номеру. 

26.  

Катар 

http://qatarchamber.com/ Сервіс пошуку дозволяє отримувати 

реєстраційні дані, адресу, телефонні номери 

та, у деяких випадках, контактну особу 

підприємства. 

27.  

Туніська 

Республіка 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/dbi

.asp 

Компанії промислового комплексу. 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/dbs

.asp 

Компанії сфери обслуговування. 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/cer

tifdbi.asp 

Ліцензійний реєстр підприємств 

28.  

Королівство 

Бельгії 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub

/zoeknummerform.html 

Базова інформація відносно юридичних та 

фізичних осіб підприємців, зареєстрованих в 

Бельгії (французькою та нідерландською 

мовами). 

https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?exec

ution=e2s1 

База даних Національного банку Бельгії щодо 

юридичних осіб, які діють в Бельгії 

(французькою, нідерландською, німецькою та 

англійською мовами). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv

/tsv.pl 

База даних компаній Федеральної державної 

служби юстиції Бельгії (нідерландською та 

французькою мовами). 

http://www.cass.be/ База даних Касаційного (вищого) суду Бельгії 

(французькою та нідерландською мовами). 

http://stori.fsma.be/Pages/Search.aspx?

PageID=d393a9bc-82b0-40ad-b8d2-

6a89f70e46fe 

База даних Органу фінансових послуг та 

ринків Бельгії (французькою, німецькою та 

англійською мовами). 

29.  

Республіка 

Корея 

http://www.iros.go.kr База даних Верховного суду Республіки 

Корея, яка містить інформацію про форму, 

дату реєстрації / ліквідації, керівництво, 

юридичну адресу підприємства. 

30.  

Італійська 

Республіка  

http://www.agenziaentrate.gov.it База даних Агенції з податків та зборів 

стосовно заборгованості підприємств за 

обов’язковими податковими платежами або 

внесками до фондів соціального страхування  
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