
Закони УкраiЪи Закон Украiни 
_ . 

пПро державну . р...rрuчiБюридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцi" ,u
громадських формувань)).

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Акти центр€шьних
органiв виконавчоi
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii V*рчТ"*Ц
18.1l .20lб М З26815 ,,Про затвердження форм
]1"" у сферi державноТ реестрацiТ юридичних Ъсiб,
фiзичних осiб .iд.р".rцi" та громадських
формувань>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 18.1 l .2ОIб за J\Ф {SООtZgВЗO;

наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
09.02.2016 Ns з5915 uПро затвердження Порядку
державноi реестрацiI юридичних осiб, фiзичнихосiб - пiдприемцiв та .роruд."ких форму"ur", щоне мають статусу юридичноi особи>>,
заре€стрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи
09.02.2016 за Ns 200/28330;
наказ MiHicTepcTBa юстицii

громадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи>, зареестрований у MiHicTepcTBi
юстичiТ Украiни 2З.OЗ.20lб за J\b ЦZ1|ZBSST.

flаказ lvrlнlcTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд
23.0З.201б М 78415 кПро затвердження Порядку
функцiонування порт€Lлу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприем,,i" ,u

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення уповноваженого
юридичноТ особи (далi - заявник).

представника

Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

Заява про державну реестрацiю .r.р""ооу ,
власного установчого документа на дiяльнiстi на

уповноваженим органом управлiння юридичноТ

пiдставi модельного статуту;
примiрник оригiналу (нотарiально засвiдченакопiя) рiшення уповноваженого органу

управлiння юридичноТ особи про перехi! на
дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;

примiрник оригiналу (нотарiал""о- ,u."iдчена
копiя) Документа, що засвiдчуе повноваження
представника засновника (учасника) юридичноi
особи - у разi участi представника засновника
(учасника) юридичноi особи у прийняттi рiшення



Якщо документи подаються особисто,
пред'явля€ документ, що вiдповiдно до
посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником

додатково подаеться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена кЬпi"f оо*уr"".8, щопiдтверджус його повноваження (KpiM випадку,коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в единому державному

liзичних^ o.1O- 1
пiдприемцiв та громадських формувань).

Спосiб подання
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи .roouor".i'
заявником особисто або поштовим вiдправленням.

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

Г[патнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

..щержавна ресстрацiя проводиться за вiдсутностi
пlдстав для зупинення розгляду документiв та
вiдмови у державнiй реестрацii протягом 24 годин
пlсля надходження документiв, KpiM вихiдних та
святкових днiв.

зупинення розгляду документiв здiйснюеться устрок, встановлений для державноi ресстрацii.строк зупинення розгляду документiв, поданихдля державноi реестрацii, становить 15
ка"пендарних днiв з дати ix зупинення.

Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноI
реестрацii

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцi" ,u
I]ромадсЬких формувань>, не в повному обсязi;невiдповiднiсть документiв 

- 
""ro.ur,установленим статтею 15 Закону УкраТни кПро

державнУ ре€страцiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та |ромадських формуrЪ"ru;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi

_ Подання документiв або вiдомостей, визначених
Законом Украiни uПро державну реестрацiю

про державну реестрацiю, вiдомостям, зазначеним
у документах, поданих для державнот реестрацiт,



або вiдомостям, що мiстяться в Сдиному
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формуЙrr;

невiдповiднiсть вiдомостей, зzвначених у
документах, поданих для державноi реестрацii,
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному державному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань;подання документiв з порушенням
встановленого законодавством строку для ix

Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй
реестрацii

Щокументи подано особою, яка не мае но це
повноважень;

_ у ед"rому державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань мiстяться вiдомостi про судове
рlшення щодо заборони проведення реестрацiйноi
дiТ;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи поданi до нен€UIежного суб'екта
державноI ресстрацii;

документи суперечать вимогам Конституцii та
законiв Украiни.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

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

виписка з Сдиного державного ре€стру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань - у разi внесення змiн до
вiдомостей, що вiдображаються у виписцi;

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

Способи отримання
вiдповiдi
(результату)

Результати надання адмiнiстративноi послуги у
сферi державнот реестрацiт (у тому числi виписка з
Сдиного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських
формувань) електроннiй формi
оприлюднюються на порт€tлi 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 нада€ться



:Iy:-" у паперовiй формi з простu"r,"чr"rr'

;э:::: 
ri.:::rr*..дфжавного 

ре€стратора тапечатки, визначеноi iuno.,o, i-й;'"",,irроHoTaPiaT> (У Випадку, якщо державним
реестраТороМ е HoTapiyc) - у разi подur"" .Ъ"",
"Ч: o.|:?BHy ре€страцiю у .ru.rЬровiй формi*.\ r чrчуlчrrу разl вtдмов.и у державнiй реестрацiiдокументи, ,r9данl, для державноi jеестрацii,
ПОВерТаються (видаються, надсилаютьсяпоштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiшенаступного робочого дня з дня надходження вiдзаявника заяви про ix повернення.

Начальник вiддiлу з питань
державноi реестрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдпр".rцl"

Iрина СЕРГIСНКО



джЕно
ення ОболонськоТ районноТ

Кисвi державноТ адмiнiстрацiI
201,9 року J\b 280

кцii розпорядження ОболонськоI
ноТ в MicTi Кисвi державноi

(наймeнyваннясyб,eктaнaданняuo",",*ffiа/aбoueнтpyнaдaнHяaлмiнiстpaтивнихпoслуг)

адмiнiстрацii
вiд /,1.?,/И xn r )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ДЕРЖАВН.А РЕ€СТРАЦIЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОi ОСОБИ ЗмодЕльного стАтуту нд дtяльн го
УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА (KPIM ГР

ФОРМУВАННЯ)
(назва адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про цецтр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Центр)
адмiнiстративних послуг
районноi в MicTi Кисвi
адмiнiстрацiТ

надання
оболонськоi

державноi

Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

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

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

понедiлок-четвер з 09:00 ло 20:00;
п'ятниця з 9:00 ло l6:45;
субота з 9:00 до l8:00.

Телефон/факс (довiдки),
адреса 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-mai l : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi

Закони УкраТни Закон УкраiЪи ,<Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань>.
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ВiДДiл З питань державноТ реестрацii юридичних осiб.



Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
18.1 1 .20lб Ns З26815 uПро затвердження фор,
заяв У сферi державноi реестрацiт юридr"п"*
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських формувань>, заре€стрований у
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи l 8. l l .20l б за й
1 500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд

09.02.20lб Ns З59/5 uПро затвердження
Порядку державноi реестрацiТ юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
|ромадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи>>, зареестрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи О9.О2.2016 за Jt
200128ЗЗ0;

нак€в MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд
2З.OЗ.20Iб М 78415 <Про затвердження
Порядку функцiонування порталу
електронних cepBiciB юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та |ромадських
формувань, що не мають статусу юридичноТ
особи>>, заресстрований у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 2з.03.20lб за J\Гs 427128557.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиlорганiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Пiдстава для отримання
адмiнiстративноi послуги

Звернення уповноваженого представника
IоридичноТ особи (далi - заявник).

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi послуги

Заява про державну реестрацiю переходу з
модельного статуту на дiяльнiсть на пiдставi
власного установчого документа;
:lримiрник оригiналу (нотарiально



засвiдчена копiя) рiшення уповноваженогооргану управлiння юридичноТ особи про
перехiд на дiяльнiсть на пiдставi 

"nu."o.oустановчого документа та затвердження
установчого документа;

установчий документ юридичноi особи;
ПРИМiрник 

. 
оригiнаrrу (нотарiально

засвiдчена копiя) документа, що заЪвiдчуе
повноваження представника засновника
(учасника) юридичноТ особи - у разi участiПРеДСТаВНИКа Засновника l.1rtтя,-ч,,-о\rlрЕлUlаБника засновника (УчаСНИКа)
юридичноТ особи у прийняттi 

- 
рiшенняуповноваженим органом управлiння

юридичноi особи.
Якщо документи подаються особисто,

заявник пред'являе документ, що вiдповiдно]
lдо закону посвiдчуе особу.

У разi подання документiв представником
додатково rrодаеться примiрник оригiналу
(нотарiально засвiдчена копiя) докуменТ&, Щопiдтверджуе його повноваження (KpiM
Випадку, коли вiдомостi про повноваження
цього представника мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiЪ та |ромадських
формувань).

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ послуги

l. У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або
вiдправленням.
2. В електроннiй формi документи

подаються через порт€tл електронних cepBiciB.

ГIлатнiсть (безоплатнi сть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi послуги .!ержавна реестрацiя проводиться за

вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду
документiв та вiдмови у державнiИ рЬестрацiiпротягом 24 годин пiсля надходження
до_кументiв, KpiM вихiдних та святкових днiв.Зупинення розгляду документiв
здiЙснюсться у строк, встановлений для
державноi реестрацiТ.

Строк зупинення розгляду документiв,
поданих для державноi реестрацii, становить
15 календарних днiв з дати ix iупинення.



Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих для
державноТ реестрацiТ

Подання документiвr r\,лсltttl, лOкУМенТlВ абО ВiдОМостей,
визначених Законом Украiни кПро o.p*u"ry
ре€страцiю юридичних осiб, фiзЙчних' oci61
пiдприемцiв та громадських фЪрмувань)), не вповному обсязi;

невiдповiднiсть документiв вимогам,
установленим статтею 15 Закону УкраiЪи

iI|" державIIу реестрацiю юридичних осiб,
|фiзичних осiб - пiдприсмчl" ," fr;;;;.;;;;
формувань>;

невiдповiднiсть вiдомостей, з€вначених узаявi про державну реестрацiю, 
"iдомосr"п4зазначеним у документах, поданих для

державноТ ресстрацii, або вiдомостям, щомiстяться в еди_lому державному peccTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - .iдrj"urцi"
та громадських формувань;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених удокументах, поданих для державноТ
реестрацii, вiдомостям, що мiстяiься в
Сдиному державному peccTpi юридичних
ОСiб, фiзичних осiб - пЙприемцiв та
громадських формувань;
подання документiв з порушенням

встановленого законодавством строку для ix
подання.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестрацiТ

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

у единому державному мiстятьсяпро судове рiшення щодо
проведення реестрацiйноТ дiТ;

заборони

документи поданi до неналежного суб'екта
державноТ реестрацii;

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конститучii
та законiв Украiни.

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого
державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцЬ та громадських
формувань;

виписка з Сдиного державного рееструюридичних осiб, фiзичних осiб - riд.rр"сrцiЪ
та громадських формувань - у разi "r..."""



змiн до вiдомостей, що вiдображuоr""" увиписцi;

установчий
електроннiй
сканування;

документ юридичноi
формi, виготовлений

особи в
шляхом

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

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстрur"""оi

в електроннiй
на порталi

електронних cepBiciB та
пошуку за кодом доступу.

доступнi для ix

За бажанням заявника з единого
державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцЬ та громадських
формувань нада€ться виписка у паперовiй
формi з проставленням пiдпису та печатки
державного ресстратора та печатки,
визначеноТ Законом УкраiЪи <Про HoTapiaT>>

послуги у сферi державноi реестрачii;1, тому
числi виписка з Сдиного державного рееструюридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiЪ
та громадських формувань та установчий
документ юридичноТ особи)
формi оприлюднюються

|/
l(y випадку, якщо державним реестратором е
HoTapiyc) - у разi подання заяви про державну
ре€страцiю у паперовiй формi*.у разi вiдмови у державнiй реестрацiт
документи, поданi для державноТ ресстрацiТ,повертаються (видаються, надсилаються
поштовим вiдправленням) заявнику не
пiзнiше наступного робочого дня з дня
надходження вiд заявника заяви про ik
повернення.

Нача-гtьник вiддiлу з питань
державноТ реестрацii юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв Iрина СЕРГIСНКО



джЕно
ження Оболонськоi районноТ
reBi державноТ адмiнiстрацiТ

iI розпорядження
нськоi районноi в MicTi Киевi

зичних

вiд

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнrстрАтивноi послуги

ьде ll ич
IB olB

кавноi адмiнiстрацii
/3// И/2' _J\b ? )

cBl
(найменування суб'екта I{адання чо"'"'.ruЖiffi#uбо центру надання адмiнiстративних послуг)

(назва адмiн iстратив"оi пЙrryЙJ

IНфОРМаЦiЯ про центр цдданн|здмiнiстративних послуг
Найменування центру
надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (I]eHTp) надання
послуг ОболонськоТ районноТ
державноТ адмi нiстрацii.

адмiнiстративних
в MicTi Кисвi

Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. МаршЕLпа Тимошенка,
м. КиiЪ, 04205,

Iнформацiя

режиму
центру
адмiнiстративних
послуг

щодо
роботи

надання

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
(ловiдки), адреса
електронноТ пошти та
веб-портал центру
надання
адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - нач€uIьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56,-6j -,*
e-mail : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламенту€ться
послуги

наданця адмiнiстративноi

Закони Украiни Закон УкраiЪи кПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцi" ,u
I]ромадських формувань)) (далi - Закон).



Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи

Акти центр€tльних
органiв виконавчоi
влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицiТ V*рu.r.^Ц
l8.1l .2016 J\b 3268/5 ,,Про затвердження форм заяв

09.02.20lб Ns З59/5 uПро затвердження Порядку
державноТ реестрацii юридичних осiб, фiзичнихосiб _ пiдприемцiв та |ромадських форму"u"r, щоНе МаЮть статусу юридичноТ
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiI
09.02.20lб за j\гs 200/283З0;
наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд

2з.0З.2016 М 784/5 пПро затвердження Порядку
функцiонування порт€tлу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцi, ,u
|ромадських формувань, що не мають статусу
юридичНоТ особи), заре€стрований у MiHicTepcTBiюстицiТ УкраТни 2з.оз.2Оlб за

особи>>,

УкраiЪи

Nэ 427/28557;
наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд

05.03.20l2 М з6815 <Про затвердження Вимог донаписання найменування юридичноТ особи, iTвiдокремленого пiдроздiлу, громадського
формування, що не мае статусу юридичноi особи,
KpiM органiзацii профспiл*"u, зареестрований уMiHicTepcTBi юстицii Украiни 05.03.2Ь12 за М
з67120680.

Акти мiсцевих
органiв виконавчоТ
владиlорганiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiпiстративноi послуги

Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення засновника (засновникiв), або
уповноваженоi ним (ними) особи, або керiвника
державного органу, органу мiсцевого
самоврядування, або уповноваженоi ними особи
(далi - заявник).



Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. fuя державноi реестрацii .r"фББ
ЮР_ИДИЧНОi Особи (у тому чиЪлi в p.ryrr"ruri
lвидlлу, злиття, перетворення, 

"одiпу), KpiMстворення державного органу, мiсцевоi рЙr,виконавчого KoMiTeTy мiсцевоI ради, виконавчого
органу мiсцевоi ради, подаються:

заява про державну реестрацiю створенняюридичноi особи. У заявi про державну
РееСТРаЦiЮ СТВорення юридичноi особи,
утвореноi в результатi подiлу, видiлу, додатково
зазначаються
пiдроздiл, 

" 
.,u."nliiН'#".-:H,' 

^}HJi;Жiособи - правонаступника. У заявi про o.p*u""y
реестрацiю створення юридичноi особи
приватного права може зазначатися, що вона дiе
на пiдставi модельного статуту;

заява про обрання юридичною особою
спрощеноi системи оподаткування, та/або
реестрацiйна заява про лобровiльну реестрацiю як
платника податку на додану BapTicTb, та/або заява
про включення до Реестру неприбуткових
установ та органiзацiй
затвердженими вiдповiдно до
бажанням заявника;

формами,

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчену
копiю) рiшення засновникiв, а у випадках,
передбачених законом, - рiшення вiдповiдного
державного органу, про створення юридичноТ
особи;

установчий документ юридичноi особи - у разi

законодавства, - за

створення юридичноi особи на пiдста"i 
"паъно.оустановчого документа;

документ, що пiдтверджуе реестрацiюiноземноТ особи у KpaiHi iT п,rl.ц"rчrЪ*од*."""
(витяг iз торговельного, банкiвського, судового
ре€стру тощо), у разi створення юридичноi
особи, засновником (засновниками) якоi €
lноземна юридична особа;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) передав€rльного акта - у разi створення
юридичноi особи в резулътатi ,.р.r"орення,
злиття;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена
копiя) розподiльчого балансу - у разi створення
юридичНоТ особи в результатi подi.тlу або виjiлу;



документи длI державноi реестрацii змiн проюридичну особу, що мiстяться в единому
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичнихосiб - пiдприсмцiв та громадських форrуru"r,визначенi частиною четвертою cTaTTi rZ ЗакЪну, -у разi створення юридичноТ особи в результатi]видiлу;
документи для державноi реестрацiТприпинення юридичнот особи в результатi злиття

та подiлу - у разi створення юридичнот особи в
результатi злиття та подiлу 

]2. Щля державноi реестрацii створення
юридичноТ особи - державного органу, мiсцевоТ
ради, виконавчого KoMiTeTy мiсцевоi радиподаються:

заява про державну реестрацiю "r"ор""rr, ]юридичноi особи.
З. Для державноТ реестрацii створення

юридичноТ особи - виконавчого органу мiсцевоi
ради (KpiM виконавчого KoMiTeTy) подаються:

заява про державну реестрацiю створення
юридичноi особи;

акт мiсцевоТ ради про створення виконавчого
оргаIry;

акт сiльського (селищного, мiського) голови
про призначення керiвника виконавчого органу.

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

додатково пода€ться примiрник оригiнаrrу
(нотарiальнО засвiдчена копiя) допуr."ru, що
пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повноваження цього
представника мiстяться в Сдиному державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пlдприемцlв та громадських формувань).

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€rл електронних cepBiciB.

платнiсть
(безоплатнiсть)



надання
адмiнiстративноi
послуги

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

.!ержавна ре€страцiя проводиться за вiдсутностi
пlдстав для зупинення розгляду документiв та
вlдмови у державнiй реестрацii протягом 24
годин пiсля надходження документiв, KpiM
вихiдних та святкових днiв.

зупинення розгляду документiв здiйсню€ться у
строк, встановлений для державноi реестрацiТ.

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

Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих
для державноi
ресстрацii

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 Украiни <<Про

державну ре€страцiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань);

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi
про державну ресстрацiю, вiдомостям,
з€вначеним у документах, поданих для державноi
реестрацiТ, або вiдомостям, що мiстяться в
единому державному peecTpi ;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у
документах, поданих для державноi ресстрацiТ,
вiдомостям, що мiстяться в Сдиному державному
peecTpi;

невiдповiднiсть ре€страцiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв або серii та
номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через
своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв, повiдомили гtро це
вiдповiдний контролюючий орган i мають
вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати
платежi за серiею та номером паспорта)
вiдомостямо наданим вiдповiдно до cTaTTi lЗ
Закону Украiни кПро державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань) ;

подання документiв з порушенням
встановленого законодавством строку для ix

lз



Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй
реестрацii

!окументи подано особою, яка не мас na цеповноважень;

.У еДинОму державному peccTpi мiстяться
вiдомостi про судове рiшъrнi щодо заборони
проведення реестрацiйнот дiт;

документи поданi до
державноi реестрацii;

неналежного суб'екта

не усунуто пiдстави для зупинення розгляду
документiв протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам КонституцiТ та
законiв УкраiЪи;

порушено встановлений законом порядок]
створення юридичноТ особи;

невiдповiднiсть найменування юридичноf особи
вимогам закону;

щодо засновника (учасника) юридичноi особи,
що створюсться, проведено державну ре€страцiю
рiшення про припинення юридичноТ особи в
результатi iT лiквiдацiТ.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого
державного реестру юридичних осiб, фiзичнихосiб - пiдприемцiв та громадських формуЪчr";виписка з ,единого державного ре€струюридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсrчrцiв Ъа
громадських формувань;

установчий
електроннiй

документ юридичноi особи в
формi, виготовлений шляхом

сканування - у разi створення юридичноi особи
на пiдставi власного установчого документа;

повiдомлення про вiдмову у державнiй
ресстрацii iз зазначенням 

"rnnto"ro.o перелiку
пiдстав для вiдмови.

16 Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноТ no.ny."l
сферi державноТ ресстрацii, у ,оrу числi 

"..rr.*uз.единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприемцiЬ та громадських
формувань та установчий документ юридичноi
особи, 

_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 нада€ться
виписка у паперовiй формi з проставленням
пiдпису та печатки державного ре€стратора та
печатки, визначеноi Законом Украiни кПро

l4



HoTapiaT)) (у випадку, якщо o.p*u"""i'
реестратором е HoTapiyc) - у разi подання заяви
про державну реестрацiю у паперовiй формi.у разi вiдмови у лержавнiй 

'ръ..rрrцiт
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.

Нача-гtьник вiддiлу з питань
державноi реестрацiТ юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв

Iрина СЕРГIеНКО



(у рсдак

джЕно
ження ОболонськоТ районноТ

Т rз MicTi Киевi державноi
\ . " ад}йrtiстрацiТ- Ъд Д.ir.rаZZ хr / l

ПIФОРМЛЦIЙIIЛ КАРТКЛ
лlцмIIIIстрАтивноi послуги

IIров ння рЕ€стрАrtrЙних лIЙ, шlо шрово янА
пIлс,I,АвI суl[ових PIIIlEIIЬ. lllo IIлБрлJIи зАконноI сили

( назва алм i lr iс,грат,и BltoT посrIуги)

вiддiл з питаIlь деDжавltоi ресстрацii lоридичних осiб, фiзичllих осiб-
пiдприсмцiв Оболонськоi paйollrIoT в Micтi Кисвi державllоi aдMiHicTpaltii
(найменування суб'екта надання алмiнiстративttоi гtос.llуги таlабо tleHTpy надання алмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про IIeH,l,p надаtl}Iя адмiнiстративних послуг

Найменування центру
надання
адмi нiстративних послуг

Управлiння (IJeHTp) надання

послуг ОбоrrонськоТ районноi
державноТ адм iH i cTpauiТ

адмlнlстративних
в MicTi Кисвi

l Мiсцезнаходження

центру надання

адмiнiстративних
послуг

Byrr. МаршаJIа'Гимошенка,
м. КиТв, 04205.

16,

2 Iнформаuiя 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
(довiдки), адреса

електронноТ поIIIти

та веб-портал центру
надання

адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 -- нача_пьник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426,56-65 - зчLп

e-mai l : оЬоlопсепtrе@оЬоlопrdа. gov.ua

Нормати Brri а кти, я ки м и регламеIIт,у€ться ttала lt ня адмiн iстрати вноi
rIослуги

i державноТ адмiнiстрацii
19 року N9 280

i розпорядження ОболонськоТ



Закони УкраТни Закоtt Украiни uПро
Iоридичних осiб, фiзичних
громадських формувань).

державну реестрацiю
осiб * пiдприемцiв та

Дкти Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни

Акти центр€tльних
органiв виконавчоТ
влади

_ _Hlnur MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд l8.1 1 .20lб
J\Ъ З26815 <Про затвердження форп,r з;о,яв ! сферi
державноТ реестрацiТ юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдгlриемlliв 1а громадських формувань>,заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
l 8.1 1 .201б за J\& l500/29б30;

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 09.02.20lб
J\lb з5915 кПро затвердження Порядку державноi
реестрацiТ юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських фЪрмувань, що не
мають статусу IоридичtrоТ особи)), заресстрований уМiнiс,герствi юстиrцiТ Украiни о9.о2.2оIб за J\lg
200l28ЗЗ0;

наказ MirricTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 2З.ОЗ.20|6
J\Ъ 78415 uПро затвердження Порядку
функrцiоrIування порталу електронних cepBiciB
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, що не мають статчсч
юридичноТ особи>>, зареестрований у Мiнiст.р.rЫ 

]

tостицiТ Украiни 23 .0З .20Iб за М 427128557 .

Акти мiсцевих
органiв виконавчоi
владиlорганiв
мiсцевого
самоврядування

Умови о"гримаttllя а2lмittiстра.гивпоi llос.ltуr.и

Пiдстава для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

Вичерпний перелiк
документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

суловi рilltеtлня, ulо набрали законнот сили та
тягнуть за собою змiну вiдомостей в С!Р.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для

l]o заrIровадженFIя iнформаrtiйноТ взасмодiТ мiж
Сдиним /]ержавним ресстром та iнформацiйними
системами lержавноТ судовоi адмiнiстрацii УкраТни
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iiflАЪЪрджЕно
ii-, Ррrfiýgядження Оболонськоi

i.jipayýфoi в MicTi Киевi державноi
liц Йймiсграцii

'кч ý.#ur"rпя20lr9 року Nq 280
i!"*:;Э- 

(в редакцiТ розпорядження

Оболонськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii
вiд Д,й/2/2 хs/ )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ВЗЯТТЯ НА СОЦIАЛЬНИЙ КВАРТИРНИЙ ОБЛК
(назва адмiнiстративноТ послуги)

вiддiл облiку та розподiлч житловоi площi
оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

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

2. Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 до 1б:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

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

(044) 428-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал.
e-mail : oboloncentre@obolonrda. gоч.uа

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

4. | Кодекси Украiни,
l

| Закони УкраТни
Житловий кодекс УкраiнськоТ РСР,
Закон Украiни пПро житловий фонд
соцiального призначення).

\cTi



лоRження I ]\ля IiIJп 1

5. Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Правила облiку громадян, ,@
полiпшення житлових умов i надання iM жилих
примiщень в Украiнськiй РСР, затвердженi
постановою Ради MiHicTpiB Украiнськоi РСР i
YKpaiHcbкoi республiканськоi ради профспiлок
вiд 1|.12.1984 М 470.
Порядок взяття громадян на соцiалъний
квартирний облiк, iх перебування на такому
облiку та зняття з нього та Порядок врахування
BapTocTi майна, що перебувае у власностi
громадянина та членiв його сiм'i, якi
затвердженi постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 23.07.2008 Ns б82.
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
1 1 .03.201 l М 2З8 <Про единий державний
реестр |ромадян, якi потребують полiпшення
житлових умов).

6. Акти центральних
органiв виконавчоi
влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення Iромадян, для яких соцiальне житло
е единим мiсцем проживання i
середньомiсячний сукупний дохiд яких за
попереднiй piK з розрахунку на одну особу в
cyMi менший вiд величини опосередкованоi
BapTocTi найму житла в MicTi Киевi та
прожиткового MiHiMyMy, встановленого
законодавством (при визначеннi середньо
мiсячного сукупного доходу враховуеться
BapTicTb майна, що знаходиться у власностi
громадянина та членiв його ciM'i на момент
взяття його на соцiальний квартирний облiк),
та якi вiдповiдно до чинного законодавства
визнанi такими, що потребують полiпшення
житлових умов, а саме:

постiйно проживають та зареестрованi не
менше п'яти poKiB у MicTi Киевi, на момент
звернення заресстрованi в Оболонському

п
2



вження 1н

| районi MicTa Кисва на житловiй площi, де 
"а

| 
кожного члена родини припадае не бiльше

l7,5 кв. м включно (потерпiлi в зв'язку з

| 
аварiсю на ЧАЕС категорiй I та II до

| 
9,0 кв. м);

j постiйно зареестрованi та проживають вl-
| 
служоових та комунщIьних квартирах не
менше п'яти poKiB незалежно вiд розмiру
житловоi площi, яку вони займають;

проживають за договором пiднайму жилого
примiщення в будинках державного або
громадського житлового фонду чи за
договором найму жилого примiщення в
будинках житлово-будiвельних кооперативiв
не менше 5 poKiB;

постiйно зареестрованi та проживають у
ryртожитку не менше 5 poKiB;

проживають у примiщеннi, що не вiдповiдае
встановленим санiтарним i технiчним вимогам;

хворiють на тяжкi форми деяких хронiчних
захворювань, у зв'язку з чим не можуть
проживати в комунальнiй квартирi або в однiй
KiMHaTi з членами своеi ciM'T;

проживають не менше 5 poKiB за договором
найму (оренди) в будинках (квартирах), що
н€uIежать |ромадянам на правi приватноi
власностi;

проживають в однiй KiMHaTi по двi i бiльше
ciM'T, незалежно вiд родинних вiдносин, або
особи рiзноi cTaTi старшi за 9 poKiB, KpiM
подружжя (в тому числi якщо займане ними
жиле примiщення складасться бiльш як з однiеТ
кiмнати).

9. Вичерпний перелiк
документiв, нео бхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також
вимоги до них

1. Заява (за зразком).
2. Довiдка про мiсце проживання та скJIад ciM'T
(за формою згiдно з додатком JФ 1 до Порядку
взяття громадян на соцiальний квартирний
облiк, ix перебування на такому облiку та
зняття з нього (за винятком громадян без
визначеного мiсця проживання)).
3. Копii паспортiв членiв родини, якi
зараховуються на соцiальний квартирний облiк
(1, 2 сторiнки та Bci сторiнки з вiдмiтками про
ре€страцiю та приватизацiю)*,
4. Копiя реестрацiйного номера облiково[

п



довження I и
| картки платника податкiв*.
5. Копii документiв, що пiдтверджують право
громадянина та членiв його ciM'T на пiльги пiд
час зарахування на соцiальний квартирний
облiк вiдповiдно до вимог чинного
законодавства*.
6. Щовiдка про своi доходи та довiдки про
доходи членiв свосi ciM'T за попереднiй piK (з

ДШ в Оболонському районi ГУ ДФС у
м. Кисвi).
8. Копiя правовстановлюючого документа на
займану житлову площу*.
9. Викопiювання з поверхового плану
квартири, но приватну квартиру копiя
технiчного паспорта*.
10. Копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання
шлюбу (рiшення суду про розiрвання шлюбу)*.
11. Копii свiдоцтв про народження (дrr"
малолiтнiх дiтей)*.
12. Довiдки з мiсця роботи (для пенсiонерiв -
копiя пенсiйного посвiдчення*).
1З. Вiдомостi про BapTicTb майна, що
перебувас у власностi |ромадянина та членiв
його ciM'i на момент взяття на соцiальний
квартирний облiк за встановленою формою.

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

Щокументи надаються суб'сктом звернення
особисто, або уповноваженою особою, в
довiреностi якоТ мас бути чiтко зазЙачено, на
який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

11 платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

11.1 Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягуеться плата

п
4



продовження i

* копii локументiв подаютьсЯ з одночасниМ пред'явленням алмiнiстратору
управлiнНя (I_{eHTpy) наданнЯ адмiнiстративниХ послуГ оригiналу документа,У разi обгрртованоТ вiдсутностi оригiналу документа пред'являсться
засвiдчена/завiрена його копiя,

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоi площi . Тетяна БондАРЕнко

довження iнфопмаlтiйнот к
1|.2. Розмiр та порядок

внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

l1.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

12. Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

30 календарних днiв.

l3. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

l. Подання суб'сктом звернення неповного
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
2. Виявлення в документах виправлень,
недостовiрних вiдомост ей, або розбiжностей,3. !окументи не мiстять пiдстав для
полiпшення житлових умов.

|4. Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Повiдомлення про зарахування 
"а 

соцiЙ"""й
квартирний облiк протягом семи робочих днiв
з дня прийняття розпорядження, або
повiдомлення про вiдмову у зарахуваннi на
соцiальний квартирний облiк протягом трьох
робочих днiв пiсля прийняття розпорядження.

15. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'скта
звернення).

5



(в редакцii розпорядження
Оболонськоi районноi в

MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii
ьiд,/j./.22_Ns /

IНФОРМАЦIИНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛА
З ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(назва адмiнiстративноТ послуги)

вiддiл облiкч та розподiлч житловоi плошi
tl В MICTI BHol адмlн

(найменування суб'екта надання адмiнiстративноТ послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Управлiння (I_{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

I

вул. Марш€ша Тимошенка, 16,

м. КиТв, 04205.
Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до 18:00.

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

ГО+4l 426-44-О0 - начальник управлiння,
(044) 426-85,55, (044) 426-56,65 - зал,

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноI пошти
та веб-сайт центру
надання адмiнiстративних
послуг

нормативнi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративноI послуги

Закон Украiни <Про житловий фонд
соцiального призначення>).

Закони Украiни

JJý.,\'*vr,MAl

Чйй

я#fti;

оболонськоi
в MicTi Кисвi державноi

1.

2.

aJ.

4.



вження 1 ино1 ки
5. Акти Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни
Порядок надання соцiального житла, а також
урахування площi житла, що перебувас у
власностi громадянина, якому нада€ться
квартира або садибний (одноквартирний)
житловий булинок з житлового фоrrду
соцiального призначення, затверджений
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2з.07 .2008 Jф 682.

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
11.03.2011 М 238 пПро Сдиний державний
реестр громадян, якi потребують полiпшення
житлових умов).

6. Акти централъних
органiв виконавчоi влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Перебування на соцiальному квартирному
облiку, у порядку черговостi (позачергово,
першочергово або в порядку загальноi черги)
за умови пiдтверлження громадянином
пiдстав, на отримання такого житла.

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги
до них

1. Згода громадянина та Bcix членiв ciM'i на
отримання запропонованого соцiального
житла.
2. Щовiдка про мiсце проживання та склад
ciM'T за формою згiдно з додатком Jtlb 1 до
Порядку взяття громадян на соцiальний
квартирний облiк, ik перебування на такому
облiку та зняття з нього.
3. Довiдка про cBoi доходи та довiдки про
доходи свосI ciM'i за попереднiй piK,
отриманi ними в грошовiй формi будь-яких
джерел як на територiТ УкраТни, так i за iT

межами.
4. Вiдомостi про BapTicTb майна, що
перебувало та перебувае у власностi

|ромадянина та членiв його сiм'i за ocTaHHi
п'ять poKiB, що передують наданню

п



довження iH ацiйноi картки

соцiального житла.
5. Акт приймання-здачi житла у соцiальному
гуртожитку (для осiб, що проживаJIи у
такому гуртожитку).
6. Копiя (витяг) з протоколу MicbKoi KoMiciI з

прийнятим рiшенням про поселення до
спецiалiзованого булинку для BeTepaHiB

вiйни та працi, людей похилого BiKy та осiб з
iнвалiднiстю (пр" поселенi в такий

будинок)*

Щокументи надаються суб'ектом звернення

особисто, або уповноваженою особою, в

довiреностi якоi мас бути чiтко зазначено, на

який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi послуги

Безоплатно.платнiстъ
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi послуги

У разi платностi:

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягуеться плата

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

30 календарних днiв.Строк надання
адмiнiстративноi послуги

1. Подання суб'ектом звернення неповного

пакета документiв згiдно з встановленим

вичерпним перелiком.
2. Виявлення в документах виправлень,

недостовiрних вiдомостей, або розбiжностей,
3. .Щокументи не мiстять пiдстави для

полiпшення житлових умов.
4. Вiдсутнiстъ вiльного житла з фонду житла

соцiального призначення.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi послуги

з

10.

11.

11.1

|\,2.

11.3.

12.

13.



продовження i

* копiт локументiв подаються з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
управлiння (I_{eHTpy) надання алмiнiстративних послуг оригiна_гrу документа.у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа пред'являсться
засвiдчена/завiрена його копiя.

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоТ площi -Тетяна БоНДАРЕНко

4

довження lH lиноl картки

|4. Результат надання
адмiн iстративноi послуги

Розпорядження про надання соцiального
житла вручасться (надсилаеться) не пiзнiше
нiж протягом семи робочих днiв з дня
прийняття розпорядження Оболонською
районною в MicTi Кисвi державною
адмiнiстрацiсю про надання соцiального
житла.

l5. Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
зв9рнення).



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ОБЛIК ГРОМАДЯН. ЯКI ПОТРЕБУЮТЬ
ПОЛIПШЕННЯ }КИТЛОВИХ УМОВ

(назва алмiнiстративноТ послуги)

Вiддiл облiку та розподiлч житловоi площi
оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацii

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноi' послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управл iння (I_{eHTp) налання
адмiнiстративних послуг ОболонськоТ

районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка, l6,
м. Киiв, 04205.

2. Iнформаuiя цодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 ло 20:00;
П'ятниця з 9:00 до l6:45;
Субота з 9:00 до l8:00.

aJ. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
надання адмiнiстрати вних
послуг

(044) 426-44-00 - начаJIьник управлiння,
(044) 42б-85-55, (044) 426-56-65 -зал
e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiнiстративноi послуги

4. | Колекси УкраТни Житловий кодекс УкраiнськоТ РСР.
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(в редакцiТ розпорядження
Оболонськоi районноТ в
MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiт
вiд,l3.й22 xg / )



довження iH мацlиноl
Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни

Правила облiку громадян, "пi-.rБр"фББполiпшення житлових умов i надання Тм
жилих примiщень в УкраТнськiй РСР,
затвердженi постановою Ради MiHicTpiB
Украiнськоi РСР i УкраТнськоТ
республiканськоi ради профспiлок вiд
|L.l2.1984 J\ъ 470.
Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
11.03.20ll J\Ъ 238 кПро Сдиний державний
ресстр громадян, якi потребують полiпшення
житлових умов)).

Акти центральних
органiв виконавчоТ
влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Постанова виконавчого KoMiTeTy КиТвськоi
MicbKoi Рuд" народних депутатiв та президii
киiвськоi мiськради профспiлок вiд
30.04. 199l J\Ъ 2З4 <Про внесення змiн та
доповнень до постанови виконкому мiськради
I президlt КиIвськоi мiськради профспiлок вiд
15.07.1985 J\b 582 <Про порядок застосування
у м. Кисвi Правил облiку громадян, якi
потребують полiпшення житлових умов, i
надання Тм жилих примiщень в Украiнськiй
РСР).

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення громадян, якi:
постiйно проживають та заресстрованi не

менше п'яти poKiB у MicTi Киевi, на момент
звернення зареестрованi в Оболонському
районi MicTa Кисва, на займанiй житловiй
площi на кожного члена родини припадас не
бiльше 7,5 кв. м включно та не бiльше 9 кв. м
для потерпiлих у зв'язку з аварiею на ЧАЕС
категорiй l та2;

постiйно зареестрованi та проживають в
службових та комунальних квартирах не
менше п'яти poKiB незаJIежно вiд розмiру
житловоТ площi, яку вони займають;

проживають за договором пiднайму
жилого примiщення в будинках державного
або громадського житлового фо"ду чи за
договором найму жилого примiщення в
будинках житлово - будiвельних коопе



|довження iнфопмаutйнот каптки
не менше 5 poKiB;

постiЙно заресстрованi та проживають у
гуртожитку не менше 5 poKiB;

проживають у примiщеннi, що не
вiдповiда€ встановленим санiтарним i
технiчним вимогам;

хворiють на тяжкi форми деяких хронiчних
захворювань, у зв'язку з чим не можуть
проживати в комунальнiй квартирi або в однiй
KiMHaTi з членами cBoei ciM'i;

проживають не менше 5 poKiB за договором
найму (оренли) в булинках (квартирах), що
н€шежать громадянам на правi приватноТ
власностi;

проживають в однiй KiMHaTi по двi i бiльше
ciM'i, нез€шIежно вiд родинних вiдносин, або
особи рiзноТ cTaTi старшi за 9 poKiB, KpiM
подружжя (в тому числi, якщо займане ними
жиле примiщення складасться бiльш як з
однiсТ кiмнати);

внутрiшньо перемiщенi особи (тiльки ciM'T
загиблих учасникiв АТО, особи з iнвалiднiстю
внаслiдок вiйни з числа учасникiв бойових
дiй, залучених до АТО, а також учасники
бойових дiй, залученi до АТО), якi в межах
територiТ обслуговування органу соцiального
захисту населення Оболонського району MicTa
Киева перебувають на облiку в Сдинiй
iнформацiйнiй базi даних про внутрiшньо
перемiщених осiб нез€lJIежно вiд наявностi
майнових прав чи прав власностi на нерухоме
майно, що розмiщуеться в населених пунктах,
на територii яких органи державноТ влади
тимчасово не здiйснюють своТ повноваження,

розташованих на лiнiТ зiткнення, або житло
яких зруйноване чи стало непридатним для
проживання внаслiдок збройноТ агресiТ
росiйськоi Федерацiт
Луганськiй областях.

в Донецькiй та

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ
послуги, а також
вимоги до них

1. Заява про взяття на квартирний облiк.
(Заява пiдписуеться членами ciM'T, якi разом
проживають, мають самостiйне право на
одержання жилого примiщення i бажають

разом стати на облiк).
2. КопiТ паспортiв членiв родини, якi бажають
стати на квартирний облiк (|,2та Bci сторiнки

пподовження i



ацlиноlз вiдмiтками про р...фuuЙ---Б
приватизацiю)*
3. !овiдки про ресстрацiю мiсця проживання
особи на кожного члена ciM'T, а для
внутрiшньо перемiщених осiб, якi
користуються пiльгами сiмей загиблих
учасникiв АТО, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок
вiйни з числа учасникiв бойових дiй,
залучених до АТО, учасникiв бойових дiй,
залучених до АТО, копiТ довiдок з

управлiння соцiального захисту населення
району ОболонськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii про взяття на облiк
внутрiшньо перемiщеноi особи на кожного
члена Тх ciM'T (про первинне взяття на облiк та
станом на час звернення з питання взяття на
квартирний облiк)*.
4. Правовстановлюючий документ на займану
житлову площу (копiя ордера на займане
примiщення, копiя свiдоцтва про право
власностi, копiя договору купiвлi - продажу,
копiя договору дарування, договiр мiни,
договiр пiднайму жилого примiщення, договiр
найму жилого примiщення, тощо)*.
5. Викопiювання з поверхового плану на
квартиру, яка не приватизована, або копiю
технiчного паспорта на квартиру*.
6. Копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання
шлюбу (рiшення суду про розiрвання
шлюбу)*,
7, КопiТ свiдоцтв про народження
неповнолiтнiх дiтей*.
8. Довiдки з мiсця роботи (для пенсiонерiв -
копiя пенсiйного посвiдчення)*.
9. КопiТ довiдок про присвосння
реестрацiйних HoMepiB облiковоi картки
платника податкiв*.
10. КопiТ документiв, що пiдтверджують
право громадянина та членiв його ciM'i на
пiльги на першочергове або позачергове
отримання житла вiдповiдно до вимог
чинного законодавства) * 

.

l l. Акт обстеження житлових умов (надас
органiзацiя, яка обсл е будинок).



особисто, або уповноваженою особою, в
ловiреностi якоi мае бути чiтко зазначено, на
який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи* *.

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

11, платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

1 1.1 | Нормативно-правовil,
| акти, на пiдставi яких
I

l стягусться плата

ll,2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

l1.з. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

|2. Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

30 календарних днiв.

l3. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'ектом звернення неповного
пакета документiв.
2. Виявлення в документах виправлень,
недостовiрних вiдомостей, або розбiжностей.3. !окументи не мiстять пiдстав для
полiпшення житлових умов.
4. Штучне погiршення житлових умов за
ocTaHHi 5 poKiB, внаслiдок якого виникли
пiдстави для зqрахування на квартирний облiк.

|4. Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Повiдомлення про зарахування на квартирний
облiк.

l5. Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Особисто, уповноваженою особою або
надсиласться поштою (за вимогою суб'екта
звернення) у випадках передбачених чинним
законодавством.

5
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Продоuження iнформацiйноТ картки* копii локументiв подаються з одночасним пред'явленням алмiнiстратору
управлiння (I]eHTpY) надання адмiнiстративних послуг оригiнапу допуr."iч.У разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу oo*y".".u пред'являсться
засвiдчена/завiрена його копiя,

** документи подаються у папцi - швI, rкозшивачi.

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоТ площi i -T.r""u БонддрЕнко


