
icTi Кисвi

//

ШФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

(назва адмiнiстративноТ послуги)

нь BHol llю чних
iб-п нськоi iK BHoi€мцlв

адмiнiстрацii
(найменуваНня суб'екта наданнJI алмiнiстратИr"оТ пЙr,уЙiйбо чентру надання алмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Наймеrrування центру
адмiнiстративних послуг

надання 
| 
Управлiння (I]eHTp)

адмiнiстративних послуг
районноi в MicTi Киевi
адмiнiстрацii

надаIlня

оболонськоi
державноТ

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка, 1б,
м. КиТв,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.

aJ Телефон/факс (довiдки),
адреса електроннот пошти та
веб-порта_rr центру надання
адмiнiстративних послуг

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

e-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламеlIтуеться надання адмiнiстративноi
послуги

4 Закони УкраТни Закон УкраТни кПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв

Фý]ц&Ё

оболонськоi
в MicTi Киевi державноi

20119 року Nq 280
розпорядження



та громадських формувань>.
5 Акти Кабiнету MiHicTpiB

Украiни

б Акти центральних
органiв виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицiI УкраТни вiд
18.11.20|6 jЮ 3268/5 <Про затвердження форп,r
заяв у сферi державноi реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань>, заресстрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни l8.11.201б за Jф
l 500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

09.02.20lб Ns 35915 uПро затвердження
Порядку державноТ реестрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань, що не мають статусу юридичноТ
особи>>, заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни 09.02.20lб за Jt 200/28ЗЗ0;

нак€в MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд
2З.OЗ.20Iб J\Ъ 78415 <Про затвердження
Порядку функцiонування порталу електронних
cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань, що не]
мають статусу юридичноI особи>, 

I

зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 
|

2З.0з.201б за Ns 427128557. l

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиlорганiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8 Пiдстава для отримання
адмiнiстративноТ
послуги

Звернення юридичноi особи або

уповноваженоi нею особи (далi - заявник).

9 Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну реестрацiю припинення
вiдокремленого пiдроздiлу.

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

додатково подаеться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документо, що
пiдтверлжус його повноваження (KpiM випадку,

2



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 портал електронних cepBiciB.

ll платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

|2 Строк надання
адмirriстративноi
послуги

Щержавна ресстрацiя проводиться за

вiдсутностi пiдстав для зупинення розгJIяду
документiв та вiдмови у державнiй ресстрацiТ
протягом 24 годин пiсля надходження

документiв, KpiM вихiдних та святкових днiв.
Зупинення розгляду документiв здiйсню€ться

у строк, встановлений для державноi реестрацii.
Строк зупинення розгляду документiв,

поданих для державноТ ре€страцii, становить 15

кЕLлендарних днiв з дати ix зупинення.

13 Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
державноТ реестраuii

для

Подання документiв або вiдомостей,
визначених Законом УкраТни uПро державну

реестрацiю юридичних осiб, фiзичнlлх осiб -
пiдприемцiв та гроN{адських формувань)), не в
повному обсязi;

невiдповiднiсть документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону Украiни <Про

державну ресстрацiю юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

формувань>;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у

заявi про державну ресстрацiю, вiдомостям,
зазначеним у документах, поданих для

державноi реестрачii, або вiдомостям, що
мiстяться в Сдиному державному peecTpi

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв
та громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у
документах, поданих для державноТ ресстрачiТ,
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному



державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань.

t4 l tерелlк пlдстав для
вiдмови у державнiй
реестрацii

!окументи подано особою, яка не ма€ на це
повноважень;

у Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань мiстяться вiдомостi
про судове рiшення щодо заборони проведення
реестрацiйноi дii;

документи поданi до нен€rлежного суб'екта
державноi реестрацii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конститучii
та законiв Украiни.

15 Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань;

повiдомлення про вiдмову у державнiй
ре€страцii iз зазначенням виключного перелiку
пiдстав для вiдмови.

16 Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноi послуги

у сферi державноi реестрацiТ оприлюднюються
на порт€Lлi електронних cepBiciB та доступнi для
iх пошуку за кодом доступу.
У разi вiдмови у державнiй peccTpauiT

докумеI{ти, поданi для державноi реестрацii,
повертаються (видаються, надсилаються
поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше
наступного робочого дня з дня надходження вiд
заявника заяви про ix повернення.

Началtьник вiддiлу з питань
державноi реестрацiТ юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв Iрина СЕРГIеНКО

4



ОболонськоТ районноТ в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ
г;lд оr,Э. tZ /И Ng !_)

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

внА рЕ€стрА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО В остЕЙ про
ридичн Би (кPIM

ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВ4ННЯ)
(назва адмiнiстративноТ послуги)

Вiддiл з питань держарн9Т ресстрацii юридFчних осiб.
фiзичних осiб-пiдприемцiв ОболонськоТ районноi в MicTi Кцсвi державноi

uд*rt r"rрuцr,
(найменування суб'екта надання адмiнiстративноТ послуги таlабо центру надання алмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру
надання адмiнiстративних
послуг

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Кисвi державноI
адмiнiстрацiI

l Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка, 1б,

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 l6:45;
субота з 9:00 до 18:00.

з Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-гrортал центру
надання адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - нач€Lпьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
e-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативlli акти, я ки м и реглаiltеIIтуеться нада ння адмiнiстрати вноi
lrослуги

rщi
оболонськоi

в MicTi Киевi державноi



)

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

державну реестраuiю
осiб - пiдприемцiв та

5 Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

6 Акти центрчtльних
органiв виконавчоi
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
18.11.201б Ns З26815 <Про затвердження форп,r
заяв у сферi державноТ ресстрачiТ юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань>, заре€стрований у MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 18.11 .20lб за Jф l500/29630;

нак€в MiHicTepcTBa юстицiI Украiни вiд
09.02.2016 J\b З5915 кПро затвердження Порядку
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань,
що не мають статусу юридичноI особи>>,

заресстрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни
09.02.2016 за J\Ъ 200/28330;

накЕв MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд
2З.0З.20|6 J\Ъ 784/5 <Про затвердження Порядку

функцiонування портiIлу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, що не мають статусу
юридичноТ особи>>, заресстрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 2З.OЗ.20|6 за

Nр 427128557;
Haкutз MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд

05.03.2012 М 368/5 кПро затвердження Вимог до
написання найменування юридичноТ особи, if
вiдокремленого пiдроздiлу, громадського

формування, що не мас статусу юридичноI особи,
KpiM органiзацiТ профспiлки>>, зареестрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 05.03.2012 за Nq

з67120680.

7 Акти мiсцевих
органiв виконавчоТ
владиlорганiв
плiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмirriстративноi послуги

8 Пiдстава для Звернення уповноваженого представника



J

отримання
адмiнiстративноi
послуги

юридичноI особи (далi - заявник).

9 Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заява про державну реестрацiю змiн до
вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл
юридичноI особи, що мiстяться в €диному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань.

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

додатково подасться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в Сдиному державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв 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 порт€tл електронних cepBiciB.

11 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

т2 Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

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

Зупинення розгляду документiв здiйсню€ться у
строк, встановлений для державноi реестрацii.

Строк зупинення розгляду документiв, поданих

для державноi реестрацii, становить l5
к.Lлендарних днiв з дати Тх зупинення.

13 Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноi

Поданtrя
визначених

ресстрацiю
пiдприсмцiв

документiв або вiдомостей,
Законом УкраТни пПро державну
юридичних осiб, фiзичних осiб
та громадських формувань>, не в



4

|реестрачiТ повному обсязi;
невiдповiднiсть документlв вимогам,

|установленим статтею 15 Закону Украiни кПро

|лержавну ре€страцiю юридичних осiб, фiзичних
|осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>;

| невiлПовiднiсть вiдомостеЙ, зазначених у заявi
Irро державну реестрацiю, вiдомостям,
зазначеним у документах, поданих для державноТ
реестрацiТ, або вiдомостям, що мiстяться в
единому 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
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть реестрацiйного номера
облiковоi картки платника податкiв або cepii та
номера паспорта (лля фiзичних осiб, якi мають]
вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати 

|

платежi за серiею та номером паспорта) 
|

вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi 13l
Закону Украiни <Про державну реестрачiю 

|

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмuiв та|
громадських формувань). l

l4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестрацii

Щокументи подано особою, яка не мае на це
повноважень;

у единому державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань мiстяться вiдомостi про судове
рiшення щодо заборони проведення
реестрацiйноi дii;

документи поданi до ненutлежного суб'екта
державноi реестрацii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституцii та
законiв Украiни;

невiдповiднiсть найменування вимогам закону.

15 Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань;

виписка з единого державного ресстру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та



громадськ,
вiдомостеrл

повiдом.l]

реестрацii
пiдстав д

державноi
державноl

их формувань- у разi внесення змiн до
i, що вiдображаються у виписцi;
Iення про вiдмову у державнiй
lз зазначенням виключного перелiку
tля вiдмови та рiшення суб'екта
реестрацii про вiдмову у провеленнi

реестрацiТ
16 Способи отримання

вiдповiдi (результату)
| Результа

|сферi дер)
lз Сдиного
|6i.".rn "*
| борrуuu*
I

l 
оприлюдн]

IcepBlctB Ti

|ло.rупу.
l зu бажаr
I

|реестру I(

|пiдприемцi
виписка у
пiдпису та

печатки,
HoTapiaT>

реестратор
про держаI
У разi

документи.
повертаютI
поштовим
наступного
заявника за

ги надання адмiнiстративноi послуги у
:авноi реестрацii (у тому числi виписка
державного ре€стру юридичних осiб,
осiб пiдприемцiв та громадських

в електроннiй формi)ються на порталi електронних
r доступнi для ix пошуку за кодом

:ням заявника з Сдиного державного
)ридичних осiб, фiзичних осiб
в та громадських формувань надаеться

паперовiй формi з проставленням
печатки державного ресстратора та

}изначеноТ Законом УкраТни ,,Про
(у випадку, якщо державним

)м е HoTapiy.) - у разi подання заяви
ну ре€страцiю у паперовiй формi.
вiдмови у лержавнiй реестраuiiI
поданi для державноi peccTpauiT, 

I

Qя (видаються, надсилаються 
|
Iвiдправленням) заявнику не пiзнiше 
|

робочого дня з дня надходження вiд 
|

яви про iх повернення. 
l

Начальник вiддiлу з питань
державноI реестрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв Iрина СЕРГIСНКО

5



о
ння Оболонськоi районноi в
державноТ адмiнiстрацii

20|9 року Nq 280
ii розпорядження оболонськот

ноi в MicTi Кисвi державноi

Nn? )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

(назва адмiнiстративноТ послуги)

вiддiл з питань державноi ресстрацii юридичних осiб.
осiб-пiдпписмцiв оболонськоi районцоi в MicTi Киевйе

адмiнiстрацii
(найменуваНня суб'екта наданнЯ алмiнiстратИвпоi'пос.rlу* таlабо Центру надання адмiнiстративних

послуг)

адмiнiстрацiт

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (I]eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii

Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка, 16,
м. Киiв, 04205.

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 до l6:45;
субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноТ пошти -га

веб-портал центру надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
e-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

НормативrIi акти, якиNlи регламенту€ться надання адмiнiстративноТ
послуги

з,
D,

J.\ t,lуБлl,
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\*,r"vРrг,д



4 Закони Украiни Закон УкраТни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань>.

5 Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

6 Акти центрzrльних
органiв виконавчоi влади

| Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

Il8.11.20lб J\b 3268/5 <Про затвердження форп,r

|заяв у сферi державноi ресстрацiТ юридичних

|осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та

|громалських формувань>, заресстрований у
IMiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 18.||.2016 за Ns
l tsооzzqозо;

| "u** MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд

|09.02.201'6 J\Ъ З59/5 uПро затвердження

| 
Порядку державноТ реестрацiТ юридичних осiб,

|Фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

|Форrуuu"о, що не мають статусу юриличноii

|особи>, заресстрований у MiHicTepcTBi юстицiiI

|УкраТни 09.02.20l б за Jф 200/28330; 
l' наказ MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни 

"iд |

2З.OЗ.20|6 М 78415 uПро затвердження 
|

Порядку функцiонування порталу електронних|
cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб -l
пiдприсмцiв та громадських формувань, чо не 

|мають статусу юридичноТ особи>, 
I

зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 
|

2З.0З.2016 за Nэ 427128557; 
I

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 
l

05.03.2012 J\Ъ 3б8/5 <Про затвердження Вимог|
до написання найменування юридичноi особи,I
iT вiдокремленого пiдроздiлу, громадського 

|

формування, що не ма€ статусу юридичноi|
особи, KpiM органiзацiТ профспiлпru,l
заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 

|

05.03 .2012 за J\! з6712О680. l

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

2



адмtнiстративноi
послуги

представника
юридичноТ особи (даrri - заявник).

9 Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ
послуги

Заява про державну реестрацiю створення
вiдокремленого пiдроздiлу юридичноТ особи;

примiрник оригiналу (HoTapiaJIbHo засвiдчена
копiя) рiшення уповноваженого органу
управлiння юридичноi особи про створення
вiдокремленого пiдроздiлу;

примiрник оригiналу (HoTapi€tлbнo засвiдчена
копiя) документо, що засвiдчуе повноваження
представника засновника (учасника)
юридичноТ особи - у разi участi представника
засновника (учасника) юридичноТ особи у
прийняттi рiшення уповноваженим органом
управлiння юридичноТ особи.

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

додатково пода€ться примiрник оригiна-гlу
(нотарiа-гrьно засвiдчена копiя) документо, що
пiдтверлжуе його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в Сдиному державному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань).

10 Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отриманнrI
адмiнiстративноТ
послуги

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

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

11 платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

l2 Строк надання
адмlнlстративноl

Щержавна реестрацiя проводиться за
вlдсутностl пlдстав для зупинення розгляду

8



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

5упинення розгляду документiв здiйснюеться
у строк, встановлений для державноТ
реестрацii.

Строк зупинення розгляду документiв,
поданих для державноТ реестрацiТ, становить
15 календарних днiв з дати ik зупинення.

Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих для
державноТ реестрацiТ

Подання документiв або вiдомостей,
визначених Законом Украiни <Про державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань), не в
повному обсязi;

невiдповiднiсть документiв вимогам,
установленим статтею 15 Закону УкраТни кПро
державну ресстрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань>>;

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

невiдповiднiсть вiдомостей, з€вначених у
документах, поданих для державноТ ресстрацii,
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному
державному pe€cTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть ре€страцiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв або cepiT та
номера паспорта (для фiзичних осiб, якi мають
вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати
платежi за серiсю та номером паспорта)
вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi 13
Закону Украiни пПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань>.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй

Щокументи подано особою, яка не мас на це
повноважень;

13



реестрацii I r ел"ному державному peecTpi юридичних

|осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
громадських формувань мiстяться вiдомостi
про судове рiшення щодо заборони проведення
реестрацlиноl дll;

документи поданi до нен€шежного суб'екта
державноi реестрацii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конститучii
та законiв Украiни;

невiдповiднiсть найменування вимогам
закону.

15 Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного
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
реестрацii iз зазначенням виключного перелiку
пiдстав для вiдмови.

16 Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноТ послуги
у сферi державноi реестрацiТ (у тому числi
виписка з Сдиного державного ресстру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв
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
ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань
надаеться виписка у паперовiй формi з
проставленням пiдпису та печатки державного
ресстратора та печатки, визначеноТ Законом
УкраiЪи <Про HoTapiaT>> (у випадку, якщо
державним реестратором е HoTapiyc) - у разi
подання заяви про державну реестрацiю у
паперовiй формi. 

J

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
вlд заявника заяви про iх повернення.

Начальник вiддiлу з питань
державноi ресстрацii юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв Iрина СЕРГIеНКО
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Ро
Mi
25

рджЕно
:ення Оболонськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii

20|9 року М 280
кцii розпорядження ОболонськоТ

pPffiHHoi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ
вiд /э.й, Z2"3 Nч/ 1

IнФормА

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

сь
в

цслI змIн
Би (кPIM

(назва адмiнiстративноi послуф

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування ценцlу
надання адмiнiстративних
послуг

Управлiння (I]eHTp) надання
послуг Оболонськоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ

адмiнiстративних
в MicTi Киевi

Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка,
м. Киiв, 04205.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 ло 16:45;
субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс
(довiдки), 4дреса
електронноi пошти та
веб-портал центру
надання

(044) 426-44-00 - начаJIьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
e-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

фi'""'"* о"iб-riд' р".* цi' Обоrоr.i*ББЪй r, noT 
" *i.ri K".ri д.р*чu"от

адмiнiстрацiТ
(найменування суб'екта надання адмiнiстрати"поТ пЪЙу.ийБцентру надання адмiнiстративних послуг)



2

адмiнiстративних
послуг

НОРМаТивнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi
послуги

4 Закони Украiни Закон УкраТни кПро
юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань)).

державну ресстрацiю
осiб - пiдприсмцiв та

5 Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи

Постанова Кабiнету
25.|2.2015
Jф 1133 <Про надання

ресстрацii юридичних

MiHicTpiB Украiни вiд

послуг у сферi державноТ
осiб, фiзичних осiб

пiдприемцiв та громадських формувань
скороченi строки>.

6 Акти центральних
органiв виконавчоТ
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
18.11.20lб М З268/5 uПро затвердження форп,r
заяв у сферi державноi реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни l8.1 1 .20|6 за
Ns 1500/29630;

нак€в MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд
09.02.201б М З5915 <Про затвердження Порядку
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, що
не мають статусу юридичноТ особи>>,

заресстрований у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
09.02.2016 за Ns 200/28330;

нак€в MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд
2З.OЗ.2016 Ns 78415 ,,Про затвердження Порядку
функцiонування порт€tлу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, що не мають статусу
юридичноТ особи>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 2З.OЗ.201.б за Jф 427128557;

наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд
05.03.2012 М 36815 пПро затвердження Вlлмог до
написання найменування юридичноТ особи, iT

вiдокремленого пiдроздiлу, громадського

формуваIlня, що не мас статусу юридичноi особи,
KpiM органiзацiТ профспiлки>>, заре€стрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 05.03.2012 за М



3

з67120680.

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчот
влади/органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8 Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення уповноваженого представника
юридичноi особи (далi - заявник).

9 Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. Дtя державноi реестрацii змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, у
тому числi змiн до установчих документiв
юридичноi особи, KpiM змiн до вiдомостей про
розмiр статутного капiталу, розмiри часток у
статутному капiта_гti чи склад учасникiв
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або
товариства з додатковою вiдповiда.llьнiстю,
подаються:

заява про державну ресстраuiю змiн до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в
Сдиному державному peccTpi;

примiрник оригiнаrrу (нотарiально засвiдчену
копiю) рiшення уповноваженого органу
управлiння юридичноТ особи про змiни, що
вносяться до Сдиного державного реестру, KpiM
внесення змiн до iнформацiТ про кiнцевих
бенефiцiарних власникiв (контролерiв) юридичноТ
особи, у тому числi кiнцевих бенефiцiарних
власникiв (контролерiв) юридичноТ особи у тому
числi кiнцевих бенефiцiарних власникiв
(контролерiв) iT засновника, якщо засновник
юридична особа, про мiсцезнаходження та про
здiйснення зв'язку з юридичною особою;

документ, що пiдтверджуе реестрацiю iноземноi
особи в KpaiHi iT мiсцезнаходження (витяг iз



торговельного, банкiвського, судового ресстру
тощо), - у разi змiн, пов'язаних iз 

"*од*."rям до
складу засновникiв юридичноi особи iноземноi
юридичноi особи;

документ про сплату адмiнiстративного збору,
KpiM внесення змiн до iнформацii про здiйснення
зв'язку з юридичною особою;

установчий документ юридичноТ особи в новiй
редакцii - у разi внесення змiн, що мiстяться в
установчомудокументi; 

]

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) документа, що засвiдчус повноваження

разi

представника засновника (учасника) юридичноТ
особиt UU\Jи _ у IJaзI УЧасТl ПреДсТаВника ЗасноВника
(учасника) юридичноТ особи у прийняттi рiшення

участi представника

уповноваженим органом управлiння юридичноi
особи;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) передавального акта або розподiльчого
балансу у разi внесення змiн, пов'язаних iз
внесенням даних про юридичну особу,
правонаступником якоТ с заресстрована юридична
особа;

примiрник оригiна-гlу (нотарiально засвiдчена
копiя) рiшення уповноваженого органу
управлiння юридичноТ особи про вихiд iз складу
засновникiв (учасникiв), таlабо заява фiзичноТ
особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв),
справжнiсть пiдпису на якiй нотарiально
засвiдчена), таlабо договору, iншого документа
про перехiд чи передачу частки засновника
(учасника) у статутному (складеному) капiталi
(пайовому фондi) юридичноТ особи, таlабо
рiшення уповноваженого органу управлiння
юридичноi особи про примусове виключення iз
складу засновникiв (учасникiв) юридичноТ особи
або ксерокопiя свiдоцтва про смерть фiзичноТ
особи, судове рiшення про визнання фiзичноТ
особи безвiсно вiдсутньою - у разi внесення змiн,
пов'язаних iз змiною складу засновникiв
(учасникiв) юридичноi особи;

заява про обрання юридичною особою
спрощеноi системи оподаткування таlабо
реестрацiйна заява про добровiльну реестрацiю як
платника податку на додану вартiсть,таlабо заява
про включення до Реестру неприбуткових установ

4



та органiзацiй за формами,
вiдповiдно до законодавства,
заявника у разi внесення
документiв змiн, якi впливають
оподаткування*.

затвердженими
- за бажанням
до установчих
на систему його

2. Щля державноТ реестрацii внесення змiн до
вiдомостей про юридичну особу - мiсцеву раду,
виконавчий KoMiTeT мiсцевоi ради:

заява про державну реестрацiю змiн до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в
Сдиному державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань;

акт сiльського (селищного, мiського) голови про
призначення керiвника - у разi внесення змiн про
керiвника виконавчого органу мiсцевоi РаДи (KpiM
виконавчого KoMiTeTy).

3. fu" державноI реестрацiТ змiн до вiдомостей
про розмiр статутного капiталу, розмiри часток устатутному капiталi чи скJIад учасникiв
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або
товариства з додатковою вiдповiда_гrьнiстю (далi -
товариство) подаються TaKi документи:

1) заява про державну реестрацiю змiн до цих
вiдомостей;
2) документ про сплату адмiнiстративного

збору;
3) один iз таких вiдповiдних
а) рiшення загzшьних

документiв:
зборiв учасникiв

статутноготовариства про визначення розмiру
капiталу та розмiрiв часток учасникiв;/\oJ рlшення загальних зборiв учасникiв
товариства про виключення учасника з
товариства;

в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихiд з товариства;
г) акт приймання-передачi частки (частини

частки) у статутному капiталi товариства;
д) судове рiшення, що набрало законноi сили,

про визначення розмiру статутного капiта.гlу
товариства та розмiрiв часток учасникiв
товариства;

е) сулове рiшення, що набрало законноТ сили,
про стягнення з (повернення з володiння)
вiдповiдача частки (частини частки) у статутному



капiталi товариства.
Справжнiсть пiдписiв учасникiв, якi голосувсLли

за рiшення, зЕtзначенi у пiдпунктах (a>) i <б> цiеi
частини, засвiдчуеться нотарiально з обов'язковим
використанням спецiальних бланкiв нотарiutльних
документiв. Якщо у випадках, передбачених
законом, таке рiшення приймасться без
урахування голосiв учасника у зв'язку з настанням
певноТ обставини, подаеться документ що
пiдтверлжу€ настання такоТ обставини.

Справжнiсть пiдписiв на документi,
визначеному пiдпунктом ((в)) цiсi частини,
засвiдчусться нотарiально, з обов'язковим
використанням спецiальних бланкiв нотарiЕulьних
документiв. Разом з таким документом подасться
нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва право на
спадщину. На пiдтвердження правонаступництва
юридичноi особи використовуються вiдомостi з
единого державного реестру, у тому числi
установчi документи такоТ юридичноТ особи, що
мiстяться в Сдиному державному peecTpi.

Справжнiсть пiдписiв на документi, зазначеному
в пiдпунктi <<г>> цiсТ частини, засвiдчусться
нотарiально з обов'язковим використанням
спецiальних бланкiв нотарiальних документiв.
Якщо вiдповiдно до закону або статуту товариства
вимагасться згода iнших учасникiв на вихiд з 
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товариства, подасться також така згода,
справжнiсть пiдписiв на якiй засвiдчуеться
нотарiально.

Справжнiсть пiдписiв на документi, зазначеному
в пiдпунктi <r> цiсi частини, засвiдчуеться
нотарiально з обов'язковим використанням
спецi а-гrьних бланкiв HoTapi €шьних документi в.

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

додатково подасться примiрник оригiна-гrу
(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).

Дiя цiеТ частини щодо нотарiа.пьного засвiдчення

б



справжностi пiдпису не поширюеться на державну
реестрацiю змiн до вiдомостей про юрЙд"ч"у
особу, що вносяться на пiдставi документi;,
створених на порталi електронних cepBiciB та
пiдписаних з використанням засобiв електронноi
iлентифiкацii з високим piBHeM довiри.

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 портчLл електронних cepBiciB.

Г[патнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноТ
послуги

За державну ресстрацiю змiн до вiдомостей про
юридичну особу (KpiM благодiйноТ органiзацii), щомiстяться в единому державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, KpiM внесення змiн до
iнформацii про здiйснення зв'язку з юридичною
особою, справлясться адмiнiстративний збiр у
розмiрi 0,З прожиткового MiHiMyMy для
працездатних осiб. Розмiр адмiнiстративного
збору за надсилання виписки з единого
державного ре€стру юридичних осiб, фiзичнихосiб пiдприсмцiв та громадських формувань
заявнику, товариству з обмеженою
вiдповiдальнiстю або товариству з додатковою
вiдповiдальнiстю та учасникам вiдповiдного
товариства збiльшуеться на добуток 0,01
прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб та
кiлькостi таких осiб.

За державну ресстрацiю змiн до вiдомостей про
благодiЙну оргаНiзацiю, що мiстяться в единому
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичнихосiб пiдприсмцiв та громадських формувань,
справля€ться адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,1
прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб.

За державну реестрацiю на пiдставi документiв,
поданих в електроннiй формi, 75 вiдсоткiв
адмiнiстративного збору.

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей у
скороченi строки проводиться виключно за
бажанчям заявника }, разi внесення ним додатково
до адмiнiстративного збору вiдповiдноi плати:

у подвiйному розмiрi адмiнiстративного збору -за проведення державноТ ресстрацiТ змiн до



вlдомостеи прgтягом шести годин пiсля
надходження документiв;

у п'ятикратному розмiрi адмiнiстративнOгO
збору.- за проведення державноi реестрацii змiндо вiдомостей пiсля
надходження документiв.

Адмiнiстративний збiрl ryцrчrlлlwf уо"Lпьпли JUrP l,a IIЛаТа За ДеРЖаВНУ
реестрацiю змiн до вiдомостей у скороченi строки
справлясться у вiдповiдному розмiрi вiд
прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб,
встановленому законом на 01 сiчня к€tлендарного
року, в якому подаються вiдповiднi документи для
проведення реестрацiйноi дiт, та округлюеться до
найближчих 10 гривень.

Адмiнiстративний збiр не справляеться за
державну реестрацiю змiн до вiдомостей про
юридичну особу, у тому числi змiн до установчих
документiв, пов'язаних з приведенням ix у
вiдповiднiсть iз законами УкраiЪи у строк,
визначений цими законами.

Розрахунковий рахунок для внесення плати
(дивись Таблицю l до iнформацiйних карток
адмiнiстративнихалмlнlстративних послуг, якl надаються
структурними пiдроздiлами оболонськоТ районноТв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii у сферi

ресстрацii юридичних осiб,
|ромадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи та фiзичних осiб-пiдприемцiв).

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

!ержавна ре€страцiя 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 здiйсню€ться у
строк, встановлений для державноТ ресстрацii.

строк зупинення розгляду документiв, поданих
для державноi реестрацii, становить 15
к€Lлендарних днiв з дати ix зупинення.

Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноi
реестрацii

подання документiв або вiдомостей, визначених
Законом Украiни кПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань), не в повному обсязi;
невiдповiднiсть документiв вимогам,

установленим статтею 15 Закону УкраТни кПро
державну ре€страцiю юридичних осiб, фiзичних



осiб - пiдприемцiв та громадських формуваньD;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi

про державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним
у документах, поданих для державноТ реестрацiТ,або вiдомостям, що мiстяться в 

- 
единому

державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, з€вначених у
документах, поданих для державноi реестрацiI,
вlдомостям, що мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань;

невiдповiднiсть ре€страцiйного номера облiковоI
картки платника податкiв або cepii 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 УкраТни <Про
державну ре€страцiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формуtsань>;

несплата адмiнiстративного збору або сплата не
в повному обсязi;
подання документiв з порушенням

встановленого законодавством строку для ix
подання.

I4 Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнi
реестрацii

!окументи подано особою, яка не ма€ на це
повноважень;

у Сдиному державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань мiстяться вiдомостi про судове
рiшення щодо заборони проведення реестрацiйноi
дii;

у единому державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських
формувань мiстяться вiдомостi про судове
рiшення про арешт корпоративних прав - у разi
державноi ресстрацii змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в единому
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань, у
зв'язку iз змiною частки засновника (учасника) у
статутному (складеному) капiталi (пайовому
фондi) юридичноi особи;
заяву про державну ресстрацiю змiн до

вiдомостей единого державного ре€стру,



l0
пов'язаних iз змiною засновникiв (учасникiв)
юридичноТ особи у зв'язку iз змiною частки
засновнИка (учасНика) У статутнОму (складенOму)
капiта.пi (пайовому фондi) юридичноi особи,
подано щодо засновника (учасника), який на
момент подання заяви внесений до Сдиного
ресстру боржникiв, зокрема за виконавчими
провадженнями про стягнення алiментiв за
наявностi заборгованостi з вiдповiдних платежiв
понад три мiсяцi, KpiM випадку збiльшення
розмiру такоТ частки;

документи поданi до нен€Lпежного суб'екта
державноТ реестрацii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам КонституцiТ та
|законiв УкраiЪи;

невlдповlднlсть найменування юридичноi особи
вимогам закону;

щодо юридичноI особи, стосовно якоi подано
заяву про державну ресстрацiю змiн до вiдомостей
единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань, пов'язаних iз змiною засновникiв
(учасникiв) юридичнот особи, проведено державну
ресстрацiю рiшення про припинення юридичноТ
особи в результатi ii лiквiдацii;

щодо юридичноi особи, стосовно якоi подано
заяву про державну реестрацiю змiн до вiдомостей
единого державного реестру, пов'язаних iз
змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичноТ
особи, у единому державному peecTpi мiститься
запис про судове рiшення про визнання
юридичноI особи банкрутом та вiдкриття
лiквiдацiйноТ процедури ;

щодо юридичноТ особи, стосовно якоТ в
Сдиному державному pe€cTpi мiститься запис про
судове рiшення щодо визнання повнiстю або
частково недiйсними рiшень засновникiв
(учасникiв) юридичноi особи або уповноваженого
ними органу, визнання повнiстю або частково
недiйсними змiн до установчих документiв
юридичноТ особи, якщо таке рiшення або Його
частину визнано недiйсними, змiни до установчих
докуплентiв юридичноТ особи с пiдставою для
проведення ресстрацiйних дiй.



Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного
державного реестру юридичних осiб, фiзичнихосiб _ пiдприемцiв та громадських формуuЪпu;виписка з 

_ 
единого державного рееструюридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадсЬких форМуванЬ - у разi внесення змiн до
вiдомостей, що вiдображчrri"" у виписцi;

установчий документ юридичноi особи в
електроннiй формi, виготовлений шляхом
сканування - у разi внесення змiн до установчого
документа;

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

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноТ послуги у
сферi державноi реестрацii (у тому числi 

""пй.*u 
,

Сдиного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань та установчий документ юридичноi
особи) в електроннiй формi оприлюднюються на
порталi електронних cepBiciB та доступнi для ik
пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Сдиного державного
ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та |ромадських формувань надаеться
виписка у паперовiй формi з проставленням
пiдпису та печатки державного ресстратора та
печатки, визначеноТ Законом Украiни пПро
HoTapiaT> (у випадку, якщо державним
реестратором с HoTapiyc) - у разi подання заяви
про державну реестрацiю у паперовiй формi.У разi вiдмови у державнiй реестрацii
документи, поданi для державноi реестрацii (KpiM
документа про сплату адмiнiстративного збору),
повертаються
поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше
наступного робочого дня з дня надходження вiд
заявника заяви про ik повернення.

Начальник вiддiлу з питань
державноi реестрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв Iрина СЕРГIСНКО
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рджЕно
ження оболонськоI
в MicTi Киевi державноi

20|9 року Ng 280
:дакцii розпорядження

державноТ адм iнiстрацiТ
вiд ё, й Zф2 xn

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

онськоi районноТ в MicTi Киевi

71

(назва адмiнiстративноТ послугф

lл нь в ичн
ичних осiб-пi lB онсь йонноi в MicTi Киевi

(найменуваНня суб'екта наданнЯ чо"'"'.*-Чffi**#uбо центру надання алмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру
надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання
послуг Оболонськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ

адмiнiстративних
в MicTi Киевi

МiсцезнаходженнrI
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Маршапа Тимошенка,
м. КиiЪ, 04205.

Iнформацiя щодо
роботи

надання
адмiнiстративних
послуг

понедiлок-четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниця з 9:00 до 16:45;
субота з 9:00 до l8:00.

Телефон/факс
(довiдки), одреса
електронноТ пошти та
веб-портал центру
надання
адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426,56-65 - зал
e-mail : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання адмiнiстративноi



Закони Украiни Закон Украiни пПро
юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань).

державну реестрацiю
осiб - пiдприемцiв та

Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи

Акти центраJIьних
органiв виконавчоТ
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд
18.11.20lб J\Ъ З268/5 uПро затвердження форм
]1"" у сферi державноi ресстрацii юридичних Ъсiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань>, заресстрований у MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 18.1 1 .20lб за J\b 1500/296З0;

нак€в MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
09.02.2016 J\b З5915 пПро затвердження Порядку
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських форму"u"", що
не мають статусу юридичноТ
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ
09.02.2016 за JФ 200/28330;
нак€в MiHicTepcTBa юстицiiнаказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд

2З.0З.2016 J\Ъ 78415 <Про затвердження Порядку
функцiонування порт€UIу електронних cepBiciBпорт€Lпу електронних
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраiЪи 2З.OЗ.201б за Ns 427128557.

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення уповноваженого
юридичноi особи (далi - заявник).

Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

5аява про державну реестрацiю переходу з
власного установчого документа на дiяльнiсть на
пiдставi модельного статуту;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) рiшення уповноваженого органу
управлiння юридичноТ особи про перехiд на
дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) документа, що засвiдчуе повноваж."п" 

I

представника засновника (учасника) юридичноТ
особи - у разi участi представника засновника
(учасника) юридичноi особи у прийняттi рiшення
уповноваженим органом управлiння юридичноI



якrl{о документи подаються особисто, заявникпред'являс документ, Що вiдповiдно до ;;;rупосвiдчуе особу.
у разi подання документiв представником

додатково подаеться примiрник оригiналу(нотарiально засвiдчена *bni"j oo*yr.irq'^'*oпiдтверджуС йогО повноваження (KpiM випадку,коли вiдомостi про повноваження цього
I1"5u"1111 мiстяться 

|_ 
ед",о,у державномуpeecTpi юридичних осiб, фiзичних' o.1O-"'1

пiдприемцiв та громадських формувань).
Спосiб подання
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи .ооч-rJ
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

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

платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноТ
послуги

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

_.!ержавна ре€страцiя проводиться за вiдсутrоБ
пlдстав для зупинення розгляду документiв та

"b";.; ii-ioo""
пtсля надходження документiв, KpiM вихiдних та
святкових днiв.

Зупинення розгляду документiв здiйснюеться устрок, встановлений для державноi реестрацii.строк зупинення розгляду документiв, поданихдля державноi реестрацii, становить 15
к€LЛендарних днiв з дати ix зупинення.

Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноТ
реестрацii

у документах, поданих для державнот реестрацiт,

л 
Подання документiв або вiдомостей, визна".й

Законом Украiни 
. 
uПро державну реестрацiююридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцi, ,u

|ромадських формувань)), не в повному обсязi;невiдповiднiсть документiв 
- 

u"ro.ur,
установленим статтею 15 Закону Украiни <про
державну ре€страцiю юридичних осiб, фiзичнихосiб - пiдприеМцiв та громадсЬких формуйr"u;невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi
про державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним



або вiдомостям, що мiстяться в Сдиному
i:iJ::T:yJ,_j_..:rpi юридичних осiб, ф;;;;""осiб - пiдприемцi" ,а .й,;;;;;; ЙЙJuХ;"*
"J..1,j:::у",-.::л-_-*"jооrостей, 

з€вначених удокументах, поданих для державноi реестрацii,вiдомостям, що мiстяться в единому державномуpeecTpi юридичних осiб, фiзичних' ";i;пiдприемцiв та громадських формувань;подання документiв з порушенням]встановленого законодавством строку для ixподання.
Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй
реестрацii

!окументи подано особою, яка не мае на ;повноважень;

державноi реестрацiТ;
документи суперечать вимогам Конституцii тазаконiв Украiни.

, у Сдиному лержавному peccTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських
фОРМУВанъ мiстяться вiдомостl про ;r;;".
|].у""", щодо заборони проведення ре€страцiйноТ
Дii; 

rчччrуgчrrr

не усунуто пiдстави для зупинення розглядудокументiв протягом встановленого строку;
Документи поданi до неналежного суб'екта

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до ед"rо.о
державного реестру юридичних осiб, фiзичнихосiб - пiдприемцiв та .роruд.rких формуЙпu;виписка з 

. 
единого державного ре€струюридичних осiб, фiзичних осiб - ,riд.rриемцiв тагромадських формувань - у разi """"""Ъ, змiн довiдомостей, що вiдображuоri., у виписцi;

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

Способи отримання
вiдповiдi
(результату)

Результати надання адмiнiстративноi послуги у
!Фепi державноТ реестрачii 1, ,Ьrу числi виписка зСдиного державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприеЙв та громадських
формувань) в електроннiй формiоприлюднюються на портЕuli електронних cepBiciB
та доступнi для ix пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з единого державного]



:Iy.nu у паперовiй формi з простurп."Й
ж:::: 

ri,:::"r*..дфжавного 
реестратора тапечатки, визначеноi Законом i-р;Ё;^'Ъ"

HoTaPiaT>> (у випадку, якщо державним
реестратором с HoTapiyc) - у разi пода""" ,Ъ"r"
"oj о"l:?внуреестрацiю у паперовiй формl*. 

]У разi вiдмовз у о.р*Ъ""jи 
*"Ё.рuцiт

документи, поданi для державноi р...rfuцlТ,ПОВеРТаЮТЬСЯ (видаються, надсилаються
поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше 

lнаступного робочого дня з дня надходження вiдзаявника заяви про ix повернення.

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

Iрина СЕРГIеНКО



ЕрджЕно
ження Оболонсъкоi районноТ

Киевi державноi адмiнiстрацii
я 201'9 року J\b 280

дакцii розпорядження Оболонськоi
онноТ в MicTi Киевi державноТ

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

двржАвнА рвестрАцIя пврЕходу юридичноi осоБи з
ПIДСТАВI ВЛ

Ановчого А (кPIM к
ФОРМУВАННЯ)

(назва адмiнiстративноТ послуги)

Вiддiл з питань державноi реестрацii юридичних осiб.

фiзичних осiб-пiдприсмцiв ОболонськоТ районноТ в MicTi Кисвi деРЖавНОТ
адмiнiстрацiТ

(найменування суб'скта надання алмiнiстративноi послуги таlабо центру надання алмiнiстративних послуг)

нА

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Центр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii

l Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. МаршЕ}ла Тимошенка, 1б,

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.

a
J Телефон/факс (довiдки),

адреса електронноТ пошти
та веб-портал центру
надання адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - нач€Lпьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

e-mail : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламеIIту€ться надання адмiнiстративноi
послуги

4 Закони Украiни Закон Украiни кПро державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв
та громадських формувань>.
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