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(назва адмiнiстративноi послуги)

iлзп BHol llю их ocl них осiб-

пiдприемцiв оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii

(наймекування суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги таlабо центру надання адмiнiстативних
послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративtlих послуг

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг
Управлiння (Щентр) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацiТ

l МiсцезrIаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Маршапа Тимошенка, 16,

м. Киiв, 04205.

2 Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;

п'ятниця з 9:00 до 16:45;
субота з 9:00 до 18:00.

J Телефон/факс (ловiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-портал центру
надання адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi
послуги



4 Закони Украiни Закон Украiни <Про
юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань).

державну ресстрацiю
осiб - пiдприемцiв та

5 Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

6 Акти центр€tльних
органiв виконавчоТ
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
l8.1l .2016 J\b 3268/5 кПро затвердження форм заяв

у сферi державноi реестрацiТ юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських
формувань>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 18.1 l .20|6 за Jt]Ъ 1500/29б30;

наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
09.02.2016 J\b 35915 кПро затвердження Порядку

державноi реестрачii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань, що
не мають статусу юридичноi особи>>,

заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
09.02.2016 за Jt 200/28330;
наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

2З.0З.201б Ns 78415 <Про затвердження Порядку

функчiонуваннЯ порт€tлу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи)), зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицii УкраТни
Ns 427128557.

2З.0з.20|6 за

7 Акти мiсцевих
органiв виконавчоi
владиlорганiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8 Пiдстава дпя
отримання
адмirriстративноi
послуги

9 Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання

2



адмiнiстративноТ
послуги

формувань.
Якщо документи подаються особисто, заявник

пред'являе документ, що вiдповiдно до закону
посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково пода€ться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджус його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань).

l0 Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

l. У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються
через порт€uI електронних cepBiciB.

11 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно

|2 Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

,Щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi
пiдстав для зупинення розгляду документiв та
вiдмови у державнiй реестрацiТ протягом 24 годин
пiсля надходження документiв, KpiM вихiдних та
святкових днiв.

Зупинення розгляду документiв здiйснюеться у
строк, встановлений для державноТ реестрацii.

Строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державноТ ресстрацii, становить 15

к€rлендарних днiв з дати Тх зупинення.

lз Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноТ
ресстрацii

Подання документiв або вiдомостей, визначених
Законом Украiни <Про державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань), не в повному обсязi;
невiдповiднiсть документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону Украiни кПро

державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних



осiб - пiдприемцiв та громадських формуванЬ); l

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявl 
l

про державну реестрацiю, вiдомостям, зазначени.м 
|

у документах, поданих для державноi реестрачii, 
I

або вiдомостям, що мiстяться в Сдиному 
|

державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб|

- пiдприемцiв та громадських формувань; 
I

невiдповiднiсть вiдомостей, зЕвначених у 
l

документах, поданих для державноi peccTpauiТ,

вiдомостям, що мiстяться в единому державному
peccTpi юридичнlIх осiб, фiзичних осiб

пiдприемцiв та громадських формувань;
невiдповiднiсть реестрацiйного номера облiковоi

каDтки платника податкiв або cepii та номера

|паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вlдмlтку в

|.ru..ropri про право здiйснювати платежi за серiею

lru номером паспорта) вiдомостям, наданим

lвiдповiдно до cTaTTi l3 Закону Украiни кПро

|д.р*u"*rу ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних
lосiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>,
I

l

|4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестрацiТ

.Щокументи подано особою, яка не ма€ на це

повноважень;

у Сдиному державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань мiстяться вiдомостi про судове рiшення
щодо заборони у проведеннi реестрачiйноi дiТ;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи поданi до неналежного суб'скта

державноТ реестрацiТ;
наявнi обмеження на зайняття пiдприемницькою

дiяльнiстю, встановленi законом.

15 Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого

державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдприемцiв та громадських формувань;
виписка з единого державного реестру

юридичНих осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань;
повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрачiI

iз зазначенням виключного перелiку пiдстав для

вiдмови.

4
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lбl Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноi послу," yl

сферi державноi реестрацii (у тому числi виписка з 
J.- l

единого державного ресстру юридичних oclo, 
]

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань) в електроннiй формi оприлюднюються
на порт€lлi електронних cepBiciB та доступнi для iх
пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Сдиного державного

ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань надаеться

виписка у паперовiй формi з проставленням
пiдпису та печатки державного ресстратора та

печатки, визначеноТ Законом Украiни <Про

IHoTapiaT> (у випадку, якщо державним
l : -\
| ресстратором е HoTapiyc) - у разi подання заяви про

|!.p*u"ry ресстрацiю у паперовiй формi.
l У разi вiдмови у державнiй реестраuiт документи,
l.

|поданi для державнот ресстрацtt, повертаються

(видаються, надсилаються поштовим

вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного

робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви

про Тх повернення.

Начальник вiддiлу з питань

державноi реестрацii юридичних осiб,

фiзичних оЪiб_.,Иприемцiв Iрина СЕРГIСНКО



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

ржАв Е€стр ипинЕ
Ф рIшв

(назва адмiнiстративноТ послуги)

них осiб чних осiб-

(найменуваНня суб'екта наданнЯ uл"iri.rраr"r"о','поо,у.'-аlабо центру наданшI адмiнiстративних
послуг)

пiдприемцiв Оболонськоi районноI в MicTi Кисвi державноi

I"ф"р-*t" ,ц" центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг
Управлiння (I_{eHTp) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстраuiТ

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Марш€Lпа Тимошенка, 16,

м. Киiв, 04205.

2 Iнформацiя щодо режиму

роботи центру надання

адмiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 до 1б:45;
субота з 9:00 до l8:00.

3 Телефон/факс (довiдки),

адреса електронноi пошти

та веб-портал центру
надання адмiнiстративних

послуг

(044) 426-44-00 - нача-гlьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56,65 - зал

e-mail : oboloncentre@obolonrda. gоч.uа

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративноi
послуги

4 Законlл УкраТни Закон УкраiЪи <Про

юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань>.

державну реестрацlю
осiб - пiдприсмцiв та

оболонськот
в MicTi Кисвi державноТ

2019 року Nq 280
iT розпорядження

Кисвi державноТ адмiнiстрачii

"rд /3.ДИ/ Np / )
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5 Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

6 Акти центрzrльних
органiв виконавчоТ
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

18.11.201б Ns 3268/5 кПро затвердження форм заяв

у сферi державноi реестрацii юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань>, зареестрований у MiHicTepcTBi

юстицiТ Украiни 18.1 t .20|6 за J\Ъ l500/29630;

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд

о9.о2.2оlб Jф з5915 <Про затвердження Порядку

державноi реестрацiТ юридичних осiб, фiзичних
осiб _ пiдприемцiв та громадських формувань, що
не мають статусу юридичноi особи>>,

зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
09.02.20lб за Ns 200/28330;

нака:} MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд

Izз.оз.zО16 J\Ъ 78415 <Про затвердження Порядку

|функuiонування порт€Lлу електронних cepBiciB

|орrд".r"их осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

l.роrад.ьких формувань, що не мають статусу

|орrл"""оi особи>), заресстрований у MiHicTepcTBi

|юстичiI Украiни 2З.03.20|б за J\b 427 128557 ,

7 Акти мiсцевих
органiв виконавчоI
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмilliстративноi послуги

8 Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

9 Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну реестрацiю припинення
пiдприсмницькоi дiяльностi фiзичноТ особи
пiдприемця за if рiшенням.

Якщо документи подаються особисто, заявник

пред'являс документ, що вiдповiдно до закону

посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково подаеться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку,



10 Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи подаються

заявником особисто або поштовим вiдправленням,

2. В електроннiй формi документи подаються
через портuLл електронних cepBiciB.

1l ГIлатнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

|2 Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi

пiдстав для зупинення розгляду документiв та

вiдмови у державнiй реестрацii протягом 24 годин

пiсля надходження документiв, KpiM вихiдних та

святкових днiв.
зупинення розгляду документiв здiйснюеться у

строк, встановлений для державноi реестраuiТ.
строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державноi ресстрацii становить, 15

к€шендарних днiв з дати iх зупинення.

1зl Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих

для державноi
реестрацii

подання документiв або вiдомостей, визначених
Законом УкраТни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та

громадських формувань)), не в повному обсязi;

невlдповlднlсть документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону УкраТни <Про

державну ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань);

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi

про державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним

у документах, поданих для державноТ реестрацii,
або вiдомостям, що мiстяться в Сдиному

державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдприсмцiв та громадських форпrувань;
невiдповiднiсть вiдомостей, з€Lзначених у

документах, поданих для державноi реестрацii,
вiдомостям, що мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдприсмцiв та громадських формувань.
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l4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй

реестрацii

,Щокументи подано особою, яка не мае на це
повноважень;

у Сдиному державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань мiстяться вiдомостi про судове рiшення
щодо заборони у проведеннi ресстрацiйноi дii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи поданi до ненutлежного суб'скта

державноТ реестрачiТ.

15 Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдприемцiв та громадських формувань;
виписка з Сдиного державного реестру

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань;
повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрачiТ

iз зазначенням викJIючного перелiку пiдстав для
вiдмови.

1б Способи отримання
вiдповiдi
(результату)

Результати надання адмiнiстративноi послуги у 
l

сферi державноi ресстрацii (у тому числi виписка_з 
|

единогО державного ресстру Iоридичних oclo, 
I

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських 
|

формувань) в електроннiй формi оприлюлнюються 
|

на порт€rлi електронних cepBiciB та доступнi лля iх 
|ПОШУКУЗаКОДОМДОСТУПУ. 
l

За бажанням заявника з единого державного|

реестру юридичних осiб, фiзичних осiб -|
пiдприемцiв та громадських формувань наласться 

]

виписка у паперовiй формi з проставленням
пiдпису та печатки державного реестратора та

печатки, визначеноТ Законом Украiни <Про

HoTapiaT>) (у випадку, якщо державним

ресстратором е HoTapiyc) - у разi подання заяви про

державну реестрацiю у паперовiй формi.
у разi вiдмови у державнiй ресстрацii документи,

поданi для державнот реестрацii, повертаються
(видаються, надсилаються поштовим
вiдправленням) зчUIвнику не пiзнiше наступного

робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви

про ix повернення.

Начальник вiддiлу з питань

державноТ ресстрацii юридичних осiб,

фi.""""* оЪiб-rrИrrриемцiв Iрина сЕргIенко
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Киевi державноi адмiнiстрацii
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IНФОРМАЦtЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

ДЕРЖАВНА РЕ€СТВАЦIЯ ЗМIН ДО ЦIДОМ.ОСТЕЙ ПРО ФIЗЦЧНУ

дшржсдшlному рвестрr,юридичних ocrB. оrзичних осБ _

ПIДПРИ€МЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФРРМУВАНЬ
(назва адмiнiстративноi послуги)

их осiб-питань BHol ич
пDи€мцlв icTi Кие

адмiнiстрацiТ
(найменування суб'екта надання адмiнiсфативноТ послуги таlабо центру надання адмiнiстративних

послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг
Управлiння (Щентр) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноТ в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Марш€Lпа Тимошенка, 16,

м. Киiв, 04205.

2 Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання

адплiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 до 16:45;

субота з 9:00 до 18:00.

aJ Телефон/факс (довiдки),

адреса електронноi пошти та

веб-портал центру надання

адмiнiстративних послуг

(044) 426-44,00 - начаJIьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426,56-65 - зал

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламенryеться надання адмiнiстративноI
послуги

зА джЕно
оболонськоi

в MicTi Киевi державноi

розпорядження



Закон Украiни ..Про
юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань).

Закони УкраТни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

25.|2.2О15 Ns 1133 кПро надання послуг у сферi

державнот ресстрацiт юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та громадських формувань у скороченi

строки).

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Наказ MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 18.11,20lб
JФ З26815 .<Про затвердження форм заяв у сферi

державноi реестрацiт юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та громадських формувань>,
заресстрОваний у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни

l8.11 .20|6 за JФ l500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 09.02.201б

З5gl5 <Про затвердження Порядку державноi
грацiТ юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
громадських формувань, що не мають статусу

идичноТ особи>>, заресстрований у MiHicTepcTBi

ицiТ Украiни 09.02.20|6 за JФ 200/28330;

наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 2з.03,20|6

Jф 7s4l5 <Про затвердження Порядку функuiонування
порталу електронних cepBtciB юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань, що не мають статусу юридичноi особи>,

зареестрОваниЙ у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
2з.03.20lб за Jф 427128557 .

Акти центрчtпьних
органiв виконавчоТ
влади

Акти мiсцевих
органiв виконавчоТ
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

заява про державну ресстрацiю змiн до вiдомостей
про фiзичну особу пiдприсмця, що мiстяться в

единому державному peccTpi юридичних осiб,

Вичерпний
перелiк
документiв,
необхiдних для

4

5

6

7

8

9



формувань;
документ про сплату адмiнiстративного збору - у

ипадку державноi реестрацii змiн вiдомостей про

iзвище, iм'я, по батьковi або мiсцезнаходження
iзичноТ особи - пiдприсмця;
копiя довiдки про змiну реестрацiйного номера

облiковоi картки - у разi внесення змiн, пов'язаних iз

змiною реестрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв;
копiя першоТ сторiнки паспорта та сторiнки з

вiдмiткою про наявнiсть права здiйснювати будь-якi

платежi за серiсю та номером паспорта у разi
внесення змiн, пов'язаних iз змiною серii та номера

паспорта, - ДЛя фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в

паспортi про право здiйснювати платежi за серiею та

номером паспорта.
Якщо документи подаються особисто, заявник

пред'являс документ, що вiдповiдно до закону

посвiдчус особу.
у разi подання документiв представником додатково

подаеться примiрник оригiналу (нотарiально

засвiдчена копiя) документа, що пiдтверджус його

повноваження (KpiM випадку, коли вiдомостi про

повноваження цього представника мiстяться в

единому державному peecTpi юридичних осiб,
пiдприемцiв та громадських

отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються через

порт€Lл електроннl,rх cepBiciB.

Порядок та спосiб
подання
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

За проведення державноi реестрацiТ змiн до

вiдомостей про прiзвище, iм'я, по батьковi або

мiсцезнаходження фiзичноi
особи - пiдприемця сплачуеться адмiнiстративний збiр

у розмiрi 0,1 прожиткового MirriMyMy для

працездатних осiб.
За державну реестрацiю на пiдставi документiв,

поданих в електроннiй формi, 75 вiдсоткiв

адмiнiстративного збору.

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей у скороченi

Г[патнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги



I

строки проводиться виключно за бажанням заявника yl

разi внесення ним дрдатково д" 
"дйнiстративного l

збору вiдповiдноТ плати: l

y'no@ адмiнiстративного збору - ,u|

проведення державноI реестрачii змiн до вiломостей 
|

протягом шýQтц_годин пiсля надходження локументtв; 
I

@Mipi алмiнiстративного збору -|
за проведення державноi ресстрацii змiн до вiдомо.стей 

|

протягом двох годин пiсля надходження документlв, 
l
I

Адмiнiстративний збiр та плата за державну 
|

ресстрацiю змiн до вiдомостей у скороченi строки

справляеться У вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового

MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленому

|ru*o"oпл на 01 сiчня к€Lлендарного РокУ, в якому

|подuоr"." вiдповiднi документи для проведення
l '- " гься до найближчих 10|реестраutйноt дll, та округлю€:

|.pr".nr.
| Адмiнiстративний збiр не справляеться за державну

|р...rрuцiю змiн до вiдомостей про фiзичну особу -
l.t-
|пiдприемця, пов'язаних з приведенням 1х у
lвiдповiднiсть iз законами Укратни у строк, визначений
I

|цими законами
| Роrрu*унковиЙ рахуноК для внеСеннЯ платИ (дивись

|тuбпrчю 1 до iнформацiйних карток адмiнiстративних

|послуг, якi надаються структурними пlдроздlлами

|Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ

|адмiнiстрацii у сферi державноi реестрацii юридичних

|осiб, громадських формувань, що не мають статусу

| 
орrд"""оТ особи та фiзичних осiб-пiдприсмцiв).

l2 Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

.Щержавна реестрачiя проводиться за вiдсутностi
пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови

у державнiй реестрачii протягом 24 годин пiсля

надходження документiв, KpiM вихiдних та святкових

днiв.
зупинення розгляду документiв здiйснюеться у

строк, встановлений для державноi реестрацiТ.
строк зупинення розгляду документiв, поданих для

державноi реестрацiТ, становить 15 календарних днiв з

дати ix зупинення.

1з Перелiк пiдстав
для зупинення

розгляду
документiв,

Подання документiв або
Законом УкраТни <Про

юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань)), не

вiдомостей, визначених
державну ресстрацiю
осiб пiдприемцiв та

в повному обсязi;



I

поданих для
державноi
ресстрацii

невiдповiднiсть документiв вимогам, уста"овлен"*|.l
статтею 15 Закону УкраТни uПро державну ресстрачtю 

|

юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв ,ul
громадських формувань); 

I

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявt про 
|

державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним у 
|

документах, поданих для державноi ресстрацii, або 
|

вiдомостям, що мiстяться в единому державному 
|

peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiлприсмчiв|
I

та громадських формувань; 
1

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у

документах, поданих для державноi ресстрачii,
вiдомостям, що мiстяться в единому державному

1peecTpi юридичних осiб, фiзичних

|осiб - пiдпрИсмцiв та громадських формувань; 
,

| невiдповiднiсть ресстрацiйного номера облiковот

|карr*" платника податкiв або серii та номера паспорта

lton, фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про

lnpu"o здiйснювати платежi за серiею та номером
| ' 

Iл.r,гс^л IJяпянип' TaTTi 13
|паспорта) вiломостям, наданим вlдповlдно до с

|Зu*о"у Украiни <Про державну реестрацiю
I

lюридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та

| .роruд.ьких формувань>;

| "..nnuTa 
адмiнiстративного збору або сплата не в

|повному обсязi;

| rr..rrnuTa адмiнiстративного збору або сплата не в

|повному обсязi.

l4 Перелiк пiдстав
для вiдмови у
державнiй
реестрацiI

,Щокументи подано особою, яка не ма€ на це

повноважень;

у единому державному peecTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

форrу"u"" мiстяться вiдомостi про судове рiшення
щодо заборони у проведеннi реестрацiйноТ дii;
не усунуто пiдстави для зупинення розгляду

документiв протягом встановленого строку;

документи поданi до ненztлежного суб'екта

державноi реестрачii;
поданi документи суперечать вимогам законiв

УкраiЪи.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого

державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та громадських формувань;

виписка з единого державного ресстру юридичних

осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

15



формувань _ у разi внесення змiн до вiдомостей, що
вiдображаються у виписцi;

повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрацii iз
зЕ[значенняМ виключного перелiкУ пiдстав для
вlдмови.

lб Способи
отримання
вiдповiдi
(результату)

| Ве.уп"тати надання адмiнiстративноi послуги у
|сферi державноi реестрацiт (у тому числi виписка з

|елиного державного реестру юридичних осiб,

|Фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

|ФоRrчвань) в електроннiй формi оприлюднюються на

|порталi електронних cepBiciB та доступнi для ix
| 
пошуку за кодом доступу.

за бажанням заявника з единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань надаеться виписка у
паперовiй формi з проставленням пiдпису та печатки
державного реестратора та печатки, визначеноi]
Законом Украiни пПро HoTapiaT> (у випадку, 

"*що l

державним реестратором е HoTapiyc) - у разi полання|
заяви про державну реестрацiю у паперовiй формi. lУ разi вiдмови у державнiй реестрацii документи, 

I

цоданi для державноТ реестрацii (KpiM документа про 
|

сплату адмiнiстративного збору), повертаюru." 
I

(видаються, надсилаються поштовим вiдправленням)|
заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня 

|

надходження вiд заявника заяви про ik повернення. 
l

Начальник вiддiлу з питань
державноi ресстрацii юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв Iрина СЕРГIСНКО



Киевi

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

рв€ ФIзичноi Би_
(назва адмiнiстративноТ послуги)

итань BHol ичних осiб чни

€м ион в icTi Кисвi в

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг

вул. МаршаJIа Тимошенка, 16,

м. Киiв,04205.
Мiсцезнаходження центру

надання адмiнiстративних

послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;

п'ятниця з 9:00 до 16:45;

субота з 9:00 до 18:00.

Iнформаuiя

роботи
адмiнiстратрlвних послуг

щодо режиму
центру надання

(044) 426,44,О0 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - з€tл

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda. gоч.uа

Телефон/факс (довiдки), адреса

електронноi пошти та веб-

портал центру надання

адмiнiстративних послуг

регламеIIтуеться надання
послуги

адмiнiстративноiНормативнi акти, якими

формувань>.

Закони Украiни

Акти Кабiнету

джЕно
оболонськоi

в MicTi Кисвi державноТ

2019 року J\b 280

розпорядження



Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 1 8. 1 l .201б Nq

з26815 <Про затвердження форм заяв у сферi державноi

ресстрацii юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдприсмцiв та громадських формувань>,
заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
l 8.1 1 .20|6 за Ns l500/29б30;

нак€в MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 09.02.2016 Ns

з5gl5 <Про затвердження Порядку державноi реестрацiТ
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмчiв та

громадських формувань, що не мають статусу

Йридичноi о.об"п, заресстрований у MiHicTepcTBi

юстицiТ УкраТни 09.02.201б за Ns 200/28330;

наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 23.03.2016 J\lb

78415 <ПрО затвердЖення Порядку функчiонування
порт€tлу електронних cepBrciB юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

форrу"uнь, що не мають статусу юридич_ноi особи>,

*р.u.rрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни

2з.03.20|6 за Ns 427128557.

Акти
центральних
органiв
виконавчоi влади

Акти мiсцевих
органiв
виконавчоi
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

фiзичноi особи, яка мас HaMip стати

або уповноваженоi нею особи (далi -
Звернення

пiдприемцем,
заявник).

Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну реестрацiю фiзичноi особи

пiдприсмцем;
заява про обрання фiзичною особою спрощеноi

системи оподаткування таJабо ресстрацiйна заява про

добровiльну ресстрацiю як платника податку на додану

BapTicTb за формою, затвердженою центр€Lпьним

органом виконавчоi влади, Що забезпечуе формування
дЬржавноТ податковоI i митноi полiтики, - за бажанням

заявника;
нотарiально засвiдчена письмова згода батькiв

Вичерпний
перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
посJIуги

MiHicTpiB
Украiни

6

7

8

9



(усиновлювачiв) або пiклув€tльника чи органу опiки Tal

пiклування для фiзичноТ особи, 
- 

"*i досягла
шiстнадцяти poKiB i мас бажання займатися

пiдприемницькою дiяльнiстю, €Lле не мае повноi

цивiльноi дiездатностi.
Якщо документи подаються особисто, заявник

пред'являе документ, що вiдповiдно до закону посвiдчуе

особу.
у разi подання документiв представником додатково

подаеться примiрник оригiнаrrу (нотарiально засвiдчена

|копiя) документо, Що пiдтверджуе його повноваження
|,
|(KpiM випадку, коли вiдомостl про повноваження цього

|.rр.д.ru"ника мiстяться в СдиномУ державному peccTpi
l

|юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмчiв та
lr
| громадських формувань).

10 Порядок та
спосiб подання
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи подаються заявником

особисто або поштовим вiдправленням.
2. в електроннiй формi документи подаються через

портЕtл електронних cepBiciB.

11 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

l2 Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

.Щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi
пiдсiав для зупинення розгляду документiв та вiдмови у
державнiй peecTpauii протягом 24 годин пiсля

надходження документiв, KpiM вихiдних та святкових

днiв.
зупинення розгляду документiв здiйснюсться у строк,

встановлений для державноi реестрацii.
строк зупинення розгляду документiв, поданих для

державноI реестрацiТ, становить 15 кагrендарних днiв з

джи ii зупинення.

lз Перелiк пiдстав
для зупинення

розгляду
документiв,
подацих для
державноi
ресстрацiТ

подання документiв або вiдомостей, визначених

законом Украiъи кпро державну реестрацiю юридичних

осiб, фiзичних осiб пiдприемчiв та громадських

формувань>, не в повному обсязi;
невiдповiднiсть документiв вимогам, установленим

статтею 15 Закону УкраТни <Про державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та

J
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громадських формувань) ;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про
державну реестрацiю, вiдомостям, з€вначеним у
документах, поданих для державноТ реестрацiТ, або
вiдомостям, що tvtiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах,
поданих для державноТ ресстрацii, вiдомостям, що
мiстяться в единому державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань;

невiдповiднiсть ре€страцiйного номера облiковоi
картки платника податкiв або cepii та номера паспорта
(лля фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про
право здiйснювати платежi за серiсю та номером
паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi 1З

Закону Украiни <Про державну реестрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань>.

l4 Перелiк пiдстав
для вiдмови у
державнiй
реестрацii

Щокументи подано особою, яка не мае на це
повноважень;

у единому державному peecTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань
мiстяться вiдомостi про судове рiшення щодо заборони

у проведеннi реестрацiйноi дii;
не усунуто пiдстави для зупинення розгляду

документiв протягом встановленого строку;
документи поданi до нен€rлежного суб'екта державноi

ресстрачii;
наявнi обмеження на зайняття пiдприемницькою

дiяльнiстю, встановленi законом;
наявнiсть у Сдиному державному peecTpi юридичних

осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань запису, що фiзична особа вже заресстрована
як фiзична особа- пiдприемець;

поданi документи суперечать вимогам законlв

УкраiЪи.

15 Результат
надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного
реестру юридичних осiб,
громадських формувань;

виписка з единого державного реестру юридичних

осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань;

запису до единого державного
фiзичних осiб - пiдприемцiв та



повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрацiТ iз
зазначенням виключного перелiку пiдстав для вiдмови

lб Способи
отримання
вiдповiдi
(результату)

| Результати надання адмiнiстративноi послуги у сферi
державноi реестрачii 1у тому числi виписка з Сдиного
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань) в електроннiй
формi оприлюднюються на порталi електронних
cepBiciB та доступнi для ix пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань надаеться виписка у паперовiй
формi з проставленням пiдпису та печатки державного
реестратора та печатки, визначеноТ Законом УкраТни
<Про HoTapiaT>> (у випадку, якщо державним
ресстратором е HoTapiyc) - у разi подання заяви про
державну ресстрацiю у паперовiй формi.
У разi вiдмови у державнiй реестрацiТ документи,

поданi для державноi реестрацii, повертаються 
|

(видаються, надсилаються поштовим вiдправленням)|
заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня |

надходження вiд заявника заяви про ix повернення. 
l

Нача_гtьник вiддiлу з питань
державноi реестрацii юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв Iрина СЕРГIеНКО

5



ЕрджЕно
:ення оболонськоi

,i в MicTi Киевi
вноТ адмiнiстрацii

iтня 2019 року Ns 280

дакцiТ розпорядження
ОболонськоI районноi в MicTi

Кисвi державноТ адмiнiстр_ачiТ
i,i--2;2 zzza ' 

х, _/ l

рв€стров
нЕ

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

п
20о4

му ржАвн
Ф н Б_п
рм Ань IM

(назва адмiнiстративноi послуги)

итань
пписмцiв ськоi пайонц MicTi Киевi

послуг)

адмiнiстрацii+
(пайменування суб'екта наданtш алмiнiстративнот послуги таlабо центрч наданllя адмlнlстративних

ФормувдццrI

Httx

Iнформацiя про цеIIтр надаIIня адмiнiстративних послуг

I-IайменуванIш центру
надання

адмiнiстративних
послуг

Управлiння (Щентр) надання

послуг Оболонськоi районноТ

державноi адмiнiстрачii

адмiнiстративних
в MicTi Киевi

04205, м. КиТв,
вул. МаршаJIа Тимошенка, 1б.

Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

Iнформачiя

режиму
центру надаI{ня
адмiнiстративFIих
послуг

роботи

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;

п'ятниця з 9:00 до lб:45;
субота з 9:00 до 18:00.

(044) 426-44,ОО - наtI€uIьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56,65 - зал

e-mail: oboloncentre@obolonrda.gov,ua

Телефоrr/факс
(ловiлки), адреса

електронноi
пошти та веб-

контролiо

доступу л{
пуЁлlLlн0l
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порт€lл центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративноТ
послуги

4 Закони Украiни державну реестрацiю
осiб - пiдприемцiв та

Закон Украiни <Про
юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань)).

5 Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни

6 Акти центральних
органiв виконавчоi
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд
18.11.2016 J\Ъ 32б815 кПро затвердження форм заяв

у сферi державноТ реестрацii юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань>, зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 18.1l .20Iб за Jф 1500/296З0;

накЕв MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 09.02.201'6

}ф З5915 оПро затвердження Порядку державноi

реестрацiI юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань, що не

мають статусу юридичноТ особи>, заресстрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 09.02.20lб за Ng

2001283З0;
наказ MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 2З.OЗ.201'6

Jф 78415 uПро затвердження Порядку

функцiонування порталу електронних cepBiciB

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи), зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 2З.OЗ.2016 за Np 427128557.

7 Акти мiсцевих
органiв виконавчоТ
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

8 Пiдстава для Звернення уповноваженого представника
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отримання
адмiнiстративноi
послуги

юридичноТ особи (далi - заявник).

9 Вичерпний
перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну ресстрацiю включення
вiдомостей про юридичну особу до единого
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдприемцiв та громадських формувань.
Якщо документи подаються особисто, заявник

пред'являе документ, що вiдповiдно до закону
посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково подасться примiрник оригiнаrrу
(HoTapiarrbHo засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджус його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в €диному державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань)

l0 Порядок та спосiб
подання
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

l. У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються
через порт€Lп електронних cepBiciB.

1l платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

|2 Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

.щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi
пiдстав для зупинення розгляду документiв та

вiдмови У державнiй ресстрацii протягом 24 rодин
пiсля надходження документiв, KpiM вихiдних та

святкових днiв.
зупинення розгляду документiв здiйснюсться у

строк, встановлений для державноТ реестрацiТ,
строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державнот реестрацii, становить 15 календарних

днiв з дати ix зупинення.
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lз Перелiк пiдстав
для зупинення
розгляду
документlв,
поданих для
державнот

реестрацii

Подання документiв або вiдомостей, визначених
Законом Украiни кПро державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiлприемцiв та
громадських формувань), не в повному обсязi;

невlдповlднlсть документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону Украiни <Про

державну ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань);

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про
державну реестрацiю, вiдомостям, з€вначеним у
документах, поданих для державноi реестрацiТ, або
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, з€вначених у
документах, поданих для державноТ реестрацiТ,
вiдомостям, що мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть ресстрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв або cepiT та номера
паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в

паспортi про право здiйснювати платежi за серiею
та номером паспорта) вiдомостям, наданим
вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону УкраiЪи кПро

державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань).

l4 Перелiк пiдстав
для вiдмови у
державнiй
реестрацii

,Щокументи подано особою, яка не мае на це
повноважень;

у елиному державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань мiстяться вiдомостi про судове рiшення
щодо заборони проведення ресстрацiйноi дii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конститучii та

законiв УкраiЪи;
документи поданi до неналежного суб'екта

державноi реестрацiТ.

15 Результат надання
адмiнiстра,гивноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдприемцiв та громадських формувань;
виписка з единого державного реестру

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та

громадських формувань;
повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрачiТ



iз зазначенням викJIючного перелiку пiдстав для
вiдмови..

16 Способи
отримання
вiдповiдi
(результату)

| Результати надання адмiнiстративнот послуги у
|сферt державноi реестрацii (у тому числi виписка з

|елиного державного реестру юридичних осiб,

|Фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань) в електроннiй формi оприлюднюються
на порт€rлi електронних cepBiciB та доступнi для ik
пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з единого державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань надасться
виписка у паперовiй формi з проставленням пiдпису 

i

та печатки державного реестратора та n."ur*",|
визначеноi Законом Украiни uПро HoTapiaT>, (yl
випадку, якщо державним реестратором с HoTapiyc) 

|- у разi подання заяви про державну реестрацiо yl
паперовiй формi. 

I

У разi вiдмови у державнiй реестрацii документи, 
I

поданi для державноi реестрацiТ, повертаються 
|

(видаються, надсилаються поштовим
вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного
робочого дня з дня надходження вiд заявниказаяви
про ik повернення.

Начальник вiддiлу з питань
державноi реестрацii юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв Iрина СЕРГIеНКО



ння ОболонськоТ районноI в

иевi державноi адмiнiстрацiI
я2OL9 року Nq 280
ii розпорядження Оболонськоi

,i в MicTi Киевi державноi

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

пр нЕння чноiвнА р
льтА

)AI

рв ргАн i rKprM сь

(назва адмiнiстративноТ послуги)

з питань
iB обол в пriстi Киевi де

адмlнlстрацlI
(найменування суб'скта надання ад"i"iсrрuriББ поо,Йта/або Центру надання алмiнiстративних послуг)

ЕрджЕно

адмlнlстрац1l
вiд n й,ZИ Ng ?)

ФОРМУВАЦЦ

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацiТ

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг

вул. МаршаJIа Тимошенка, 16,

м. Киiв, 04205.
Мiсцезнаходження центру

надання адмiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;

п'ятниця з 9:00 до 16:45;

субота з 9:00 до 18:00.

Iнформачiя lцодо режиму роботи

центру надання адмlнlстративних
послуг

(044) 426,44-00 - начальник управлiння,
(044) 42б-85-55, (044) 426-56-65 - з€Lл

e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov,ua

Телефон/факс (довiдки), адреса

електронноi пошти та веб-портztл

центру надання адмiнiстративних

послуг

Закон Украiни <Про державну реестрачiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмrllв та

Закони Украiни

ffi
W

?ýLJ

(у



громадських формувань).

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 18.11 .20|6

М З26815 <Про затвердження фор, заяв у сферi

державноi реестрацiТ юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань>,

зареестрОваниЙ у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
18.1 l .20|6 за J\Ъ l500/29630;

нак€в MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 09.02,20lб
Ns з5915 кПро затвердження Порядку державноi

реестрачii юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань, що не

мають статусу юридичноi особи>, зареестрований у
MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 09.02.20lб за М
200/28330;

наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 2з,Oз,20lб

Ns 78415 <Про затвердження Порядку

функцiонування портЕLлу електронних cepBlclB

юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та

громадських формувань, що не мають статусу

йрrдr""оi особЙ>, заресстрований у MiHicTepcTBi

юстицii Украiни 23.0З,201'6 за

Ns 427128557.

Акти центр€Lпьних
органiв виконавчоi
влади

Акти мiсцевих
органiв виконавчоi
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiлliстративноi послуги

Звернення голови KoMicii з

лiквiдатора, або уповноваженоi
заявник).

Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну реестрацiю припинення

юридичноi особи в результатi if реорганiзацii; .

пр"мiр"ик оригiналу (нотарiально засвiдчена

*oni"; розподiльчого баrrансу - у разi припинення

юридичноi особи в результатi подiлу;

примiр*rик оригiналу (нотарiально засвiдчена

Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноI
послуги



J

копiя) передав€rльного акта у разi припинення
юридичноТ особи в результатi перетворення, злиття
або приеднання; 

]

rяття lдовlдка арювно1 установи про приш 
]

документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають
довгостроковому зберiганню, - у разi припинення
юридичноТ особи в результатi подiлу, злиття або
присднання;

документи для державноТ реестрацii створення
юридичноi особи, визначенi частиною першою
cTaTTi 17 Закону Украiни кПро державну реестрацirо
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань>, у разi припинення
юридичноТ особи в результатi перетворення;

документи для 
-державноi 

реестрацii змiн до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в

единому державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань, визначенi частиною IIетвертою cTaTTi 17

Закону Украiни пПро державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громадських формувань>, у разi припинення
юридичноi особи в результатi присднання.

.Щержавна ресстрацiя при реорганiзацiТ органiв
мiсцевого самоврядування як юридичних осiб пiсля

добровiльного об'еднання територiальних громад
здiйснюеться з урахуванням особливостей,
передбачених Законом Украiни uПро добровiльне
об' еднання територiальних громад).

Якщо документи подаються особисто, заявник
пред'являс документ, що вiдповiдно до закону
посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково подасться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджус його повноваження (KpiM випадку, коли

вiдомостi про повноваження цього представника
.лмiстяться в Сдиному державному peecTpl

|юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмчiв та
lr
| 
громалських формувань).

l0 Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання

l. У паперовiй формi документи подаються

заявником особисто або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються

через портЕtл електронних cepBiciB.
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адмiнiстративноi
послуги

11 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

|2 Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

,.щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi
пiдсiав для зупинення розгляду документiв та

вiдмови у державнiй ресстрацii протягом 24 годин
пiсля надходження документiв, KpiM вихiдних та
святкових днiв.

Зупинення розгляду документiв здiйснюеться у
строк, встановлений для державноi реестрацii.

строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державнот реестрацii, становить l5 календарних

днiв з дати ik зупинення.

13 Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноi
ресстрацii

подаtrня документiв або вiдомостей, визначених

Законом УкраТни <Про державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та

громадських формувань)), не в повному обсязi;

невlдповlднlсть документlв вимогам,

установленим статтею 15 Закону Украiни (Проl

державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб 
|

-пiдприсмцiв та громадських формувань>>; 
l

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заяв1 про 
|

державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним у 
l

документах, поданих для державноi реестрачiI, або 
l

вiдомостям, що мiстяться в Сдиному державному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдприсмцiв та громадських формувань;
невiдповiднiсть вiдомостей, зЕвначених у

документах, поданих для державноi реестрачiТ,

lвiдомостям, що мiстяться в Сдиному державному

Ipeccrpi юридичних осiб, фiзичних осiб

l пiдприемцiв та громадських формувань;
I подu*rr{я документiв з порушенням встановленого
|..
|законодавством строку для lx подання.

|4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестраuii

.Щокументи подано особою, яка

повноважень;

цена



Рормувань мiстяться вiдомостi про судове рiшення 
|

цодо заборони проведення реестрацiйноI дii; 
l

не усунуто пiдстави для зупинення розглядуl
цокументiв протягом встановленого строку; 

l

документи суперечать вимогам Конститучii ,u 
I

законiв УкраТни; 
l

документи для державноI ресстрацiТ припинення|

юридичноТ особи поданi ранiше строку, 
I

встановленого Законом Украiни <Про лержавну 
|

реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб -l
пiдприемцiв та громадських формувань>; l

документи поданi до нен€Lпежного суб'екта 
|

державноi реестрацiI; ._ l

у Сдиному державному реестр1 юридичних oclo,1

фiзичних осiб та громадських.формувань вiлсутнiй|

запис про державну ресстрацlю юридично1 осоои,l

утвореноТ шляхом реорганiзацiТ в результатi злиття, 
I

приеднання, подiлу або перетворення; 
I

щодо акцiонерного товариства, стосовно якогоl

надiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованоТ|

реестрацiТ випуску акцiй; . l

щодо юридичноi особи - eMiTeHTa цiнних паперiв, 
]

стосовно якоi надiйшли вiдомостi про наявнiсть]

нескасованих випускiв цiнних паперiв;

щодо юридичЙоi особи, що реорганiзу€ться,
стосовно якоi надiйшли вiдомостi про наявнiсть

заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв таlабо про

наявнiсть заборгованостi iз сплати единого внеску

на загальнообов'язкове державне соцiальне

страхування та вiдсутнiй узгоджений план

реорганiзачii юридичноi особи;
щодо юридиl{ноТ особи, стосовно якоТ rtадiйшли

вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати

страхових коштiв до Пенсiйного фонду Украiни та

фондiв соцiального страхування;
| - - - Е--l щодо юридичноi особи, стосовно якоt надtйшли

I

| вiдомостi про вiдкрите виконавче провадження;
| .: ---Е--l щодо юридичноI особи, стосовно якоi вlдкрито

| 
про"uл*ення у справi про банкрутство.

l5 Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб

- пiдгrриемцiв та громадських формувань;
повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрачiТ

iз зазначенням виключного перелiку пiдстав для

вiдмови_.
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lб Способи отримання
вiдповiдi
(результату)

Результати надання адмiнiстративноТ послуги у
сферi державноТ ресстрацii в електроннiй формi
оприлюднюються на порталi електронних cepBiciB та

доступнi для ik пошуку за кодом доступу.
У разi вiдмови у державнiй реестрацii документи,

поданi для державноТ реестрацii, повертаються
(видаються, надсилаються поштовим
вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного

робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви
про ik повернення.

Начальник вiддiлу з питань
державноТ реестрацiТ юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв Iрина СЕРГIСНКО



Киевi

r)
IнФормАцIйнА кАрткА

АдмIнIстрАтивноi послуги

ржАв пинЕн Бив
ршзrrльпдтr i[ лIквIддцli (KplM громддського

ФОРМУВАННЯ)
(назва адмiнiстративноТ послуги)

вiддiл з питань державноi ре€страцiт юридичних осiбr

фiзичних осiб_пiдприсмцiв Обол,онськоi районноi в MicTi КИСВi ДеРЩаВНОi
адмiнiстрацii

(найменуваНня суб'скта наданнЯ ал,п,iпiсrраri*о, поо,у.rо rаlабо uентру наданнJl алмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг
Управлiння (L{eHTp) надання

адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноТ в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацii

1 Мiсцезнаходження центру

наданFIя адмiнiстративних послуг
вул. МаршаJIа Тимошенка, l6,
м. Киiв, 04205.

2

J

Iнформацiя щодо режиму роботи

центру надання адмiнiстративних

послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;

п'ятниця з 9:00 до 16:45;

субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (довiдки), адреса

електронноТ пошти та веб-порт€Lл

центру надання адмiнiстративнllх

послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56,65 - з€Lп

e-nrai1 : oboloncentre@obolonrda.gov. ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання адмiнiстративноi
послуги

4 Закони УкраIни Закон Украiни кПро
юридичних осiб, фiзичних

державну реестрацlю
осiб - пiдприсмцiв та

ОболонськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii

2019 року Ng 280

розпорядженцякщ



громадських формуваньD.
5 Акти Кабiнету

MiHicTpiB Украiни

6 Акти центр€tльних
органiв виконавчоi
влади

| Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

l 
18.11.20lб м 32б815 <Про затвердження форм заяв

IV сферi державнОi ресстрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань), заре€стрований у MiHicTepcTBi юстицiТ
Украiни l 8.1 l .20Iб за }lЪ l 500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

09.02.20|6 М З5915 пПро затвердження Порядку
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань, щоне мають статусу юридичноi особи>, 

i

зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни|
09.02.2016 за Jt 200/283З0; 

Iнаказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 
l

2З.OЗ.20lб ]ф 78415 uПро затвердження Порядку|
функцiонуваI{ня порталу електронних cepBiciB 

I

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмчiв та|
громадських формувань, що не мають статусу 

|

юридичноi особи>, заресстрований у MiHicTepcTBiI
юстицiТ УкраТни 2З.OЗ.2016 за Np 427128557. 

l

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчот
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8 Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

Звернення голови KoMiciT з
лiквiдатора, або уповноваженоТ
заявник).

абоприпинення,
особи (далi

9 Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. Для державноТ ресстрацii припинення
юридичноi особи в результатi rf лiквiдацiТ (KpiM
мiсцевоi ради, виконавчого KoMiTeTy мiсцевоТ ради,
виконавчого органу мiсцевоi ради) подаються:

заява про державну реестрацiю припинення
юридичноТ особи в результатi i] лiквiдацii;

довiдка apxiBHoT установи про прийняття
документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають
довгостроковому зберiганню.
2. fuя державноТ реестрацii припинення

юридичноi особи мiсцевоI ради, виконавчого
KoMiTeTy мiсцевоТ ради подаеться заява про



J

державну реестрацiю припинення юридичноI особи
в результатi if лiквiдацiI.

3. Для державноТ реестрацiТ припинення банку у
зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання
банкiвськоi лiцензiТ та лiквiдацiю банку подаеться

рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
про затвердження звiту про завершення лiквiдацii
банку.

Якщо документи подаються особисто, заявник
пред'являс документ, що вiдповiдно до закону
посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково подаеться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в единому державному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань).

l0 Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

1. У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються
через портаJI електронних cepBiciB.

11 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноI
послуги

Безоплатно.

l2 Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

,Щержавна ре€страцiя проводиться за вiдсутностi
пiдстав для зупинення розгляду документiв та

вiдмови у державнiй ресстрацii протягом 24 годиъl

пiсля надходження документiв, KpiM вихiдних та

святкових днiв.
Зупинення розгляду документiв здiйснюсться у

строк, встановлений для державноi реестрацii.
строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державноi ресстрацii, становить 15 календарних

днiв з дати ik зупинення.

13 Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих

для державноi
реестрацii

подання документiв або вiдомостей, визначених

Законом УкраТни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань), не в повному обсязi;

документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону Украiни 1,Про



4

державну ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань));

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi
про державну ресстрацiю, вiдомостям, зff}наченим у
документах, поданих для державноТ реестрацii, або

вiдомостям, що мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у
документах, поданих для державноТ реестрацii,
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному дерх(авному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань.

|4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестрацiТ

,.Щокументи подано особою, яка не мае на u.l
ПОВНОВаЖеНЬ; 

I

у Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, 
I

фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських|

формувань мiстяться вiдомостi про судове рiшення 
|

щодо заборони проведення ре€страцiйноТ дii; 
I

документи поданi до неналежного суб'сктаl
державноiресстрачiТ; 

- J 
l

не усунуто пiдстави для зупинення розглялу|
документiв протягом встановленого строку; 

I

документи суперечать вимогам Конституuii ,u|

законiв Украiни; 
I

документи для державноi реестрацii припинення 
|

юридичноi особи поданi ранiше строку, 
I

встановленого Законом Украiни <Про лержавну 
|

реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб -]
пiдприемцiв та громадських формувань);

щодо юридичноi особи, що припиня€ться в

результатi iT лiквiдацiТ та е засновником
(учасником) iнших юридичних осiб таlабо мае

незакритi вiдокремленi пiдроздiли;
щодо акцiонерного товариства, стосовно якого

lнадiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованоi
l.
| ресстрац1l випуску акцlи;

l ,одо юридичноi особи - eMiTeHTa цiнних паперiв,

|.ro.ouno якот надiйшли вiдомостi. про наявнiсть

| 
нескасованих випускlв цlнних паперlв;

| щодо юридичнот особи, що лiквiдусться, стосовно
l..
|якоI надiйшли вlдомостl про наявнlсть

|заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв таlабо
|-
|наявнiсть заборгованостl lз сплати единого внеску
l-r_lru зага.пьнообов'язкове державне соцlutльне

| 
страхування, KpiM банкiв;



якоi надrfiцпи

ЩОДО ЮРИДИЧI

вiдомостi про Ёж$:::,*""гж;;;' o'io;H;ilвiдомосТi прО яаявЕlg'Ь эсrv",.- 
фонДу Украiни та1

страхових коштiв до ПенсiйноГ

,-"*r"*ъжж'J#:Нil*i:::,"-::1'I"'
"'Н#;'rЁ "Ь-рите 

викон авче провадження ;

щодо орrо""lЪ1- особи, .r*::::_;КОi ВiДКРИТО

Начальник вiддiлу з питань

державноi ресстрацii юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдпрIIемцlв
Iриrrа СЕРГIеНКО

Т;;;;;;ui" ru,роnnuдських формуванъ;

повiдомлення про 
"iдмову 

у державнiй.реестраutt

iз зазначенням викJIючного перелiку пiдстав для

Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

;;;;;;;";r"r; заявнику не пiзнiше наступного

робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви

vЧ'vУr AvY..'--- 
- I1ектронних ceРBlclB

опр"полнюються на портаJIl е,

та доступн1 для [х пошуку за кодоМ ДоСТУПУ,

v p*i вiдмови У державнiй реестрацiт документи,

поданi для державноi peccTpauii, повертаються

(видаються, надсилаю,u:1_-,,--.л ,,::-ПI;тН

про ix повернення,

Способи отримання
вiдповiдi (результату)


