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IНФОРМАЦlЙНА КЛРТКА

адмiнiстративноi послуги з державноi peccTpauii включення вiдомостей про юридичну
особу, заресстровану до 01 липня 2004 року, вiдомостi про якт не мiстяться в €диному
державному peccTpi юриличних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань (KpiM громалського формування)
Вiмiл з питань державноi peccTpauii юриличних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв
Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
скта надання

lнформацiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги
таlабо цептру надання адмiнiстративних послуг
Мiсцезнакодження

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

Iнформацiя ttlо/чо режиму
роботи

понедi.;rок - четвер з 09:00 до 20:00;
п'ятниuя з 9:00 до 16:45;
счбота з 9:00 до l8:00

Телефон/факс (ловiлки).
адреса електронноТ пошти

(044) 426-44-00

та веб-сайт

e-mail

-

начаJIьник управлiння,
(044) 202-60-38. (044) 202-60-39 - Саll-uентр.
:

ocnap@kmda. gov.ua

Нормативнi акти, якимИ регламентусться надання адмiнiстративноi послуги
Закон УкраТни кПро державну ресстрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

дкти центральних

органiв виконавчоi влади
18.1 1,2016 за Nq l 500/29630;

наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 09,02,20 ] б Nъ з59/5

uпро

Порядку функцiонування порталу
затвердження
cepBiciB юридичЕих осiб, фiзичних осiб
"n"*rpornr*
пiдприсмцiв та громадських формувань, що не мають статусу_
юриди"ноi особи>, заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 2З.03,20l б за Ns 427 12855]
Умови отримання адмiнiстративноi послуги

2

довження lH
7

Пiдстава для отримання
цмiнiстративноi послуги

Звернення уповноваженого представника юридичноi особи
(лалi - заявник)

8

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
алмiнiс грати BHoi ttос:lу,ги

Змва про державну ресстрацiю вкjIючення вiдомостей про
юридичну особу ло €диного державного реестру юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiлприсмцiв та громадських формувань;
структура власностi за формою та змiстом. визначеними
вi.]пt-tвiлно до за KoHo-laBcI ва:

витяг, виписка чи iнший докр.,rент з торговельного,
банкiвського, судового ресстру тощо. що пiдтверджус
реестраuiю юриличноI особи - нерезидента в KpaiHi ii

мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичноi особи
€ юридична особа - нерезидент;
нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчуе особу,
яка с кiнцевим бенефiцiарним власником юридичноi особи, лля фiзичноi особи - Еерезидента та, якщо такий докуtлtент
оформлений без застосування засобiв единого державного
демографiчного ресстру, - для фiзичноi особи - резидента,
ЯкпIо документи подаються особисто, заJIвник пред'являс
документ. що вiдповiдно до закону посвiдчус особу,
разi полання документiв представником додатково
Ilодасться гtримiрник оригiналу (HoTapia,rbHo засвiдчена копiя)
документа! що пiдтверджус його повноваження,
Для цiлей проведення ресстраuiйних дiй документом, t-t,to
документ. що
засвiдчус повноваження прелставника,
пiдтверлжус повноваження законного представника особи, або

у

с

нотарiально посвiдчена довiренiсть
9

спосiб подання

1.

У

паперовiй формi документи подаються змвником

особисто або поштовим вiдправленням.
локументiв, необхiдних
2. В електроннiй формi документи под.lються через портал
для отримання
адмiнiстративноi послуги електронних cepBiciB*

l0 Платнiсть (безоплатнiсть)

Безоплатно

надання адмiнiстративноi
послуги

ll

пiдстав для
Строк налання
!ержавна ресстраuiя проводиться за вiдсlтностi
лержавнiй
адмiнiстра,гивноТ послуги зупиненнЯ розглядУ документiВ та вiдмови
надходження
докуменгiв,
пiсля
годин
24
рЪсстрачiТ npor".o'
Kpiv вихiлних га святкових днiв.
строк,
документiв здiйснюсться
зупинення

у

у

розгляду

встановлений для державнот ресстрацii.

Строк зупинення розгjlяду документlв. поланих

державноТ ресстрачii, становить

l5

дal"

календарних днlв з дати lx

зупинення

|2 Перелiк пiдстав для

зупинення розгляду
документiв, поданих для
державноi ре€страцii

Подання докум
Украiни кПро дер
осiб - пiдприсмцi
обсязi;
невiдпо
l 5 Законч

|фiзичних

их Законом
iб, фiзичних
е в поВноМу

з

довження lH

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

платежi за серiсю та номером паспорта) вiдомостям, наданим
Закону УкраIни <Про державну
вiлповiдно до cTaTTi
юридичних
осiб.
фiзичних осiб - пiдприемцiв та
ресстрачiю
громадських формувань>;
порушенням встановленого
подання документiв
подання
законодавством строку для ix

lЗ

з

1з

Перелiк пiдстав для
вiдмови у державнiй
реестрачiТ

,Щокументи подано особою, яка не мае на це повноваженьi

у единому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань мiстяться
вiдомостi про судове рiшення щодо заборони проведення
реестрацiйноi дii;
документИ поданi дО ненаJlежного суб'екта державноТ

ре€страцii;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про державну
реестрачiю. вiдомостям, зазначеним у документах, поданих для
лержавноI ресстраuiТ. або вiдомостям, що мiстяться в €диному
.,rержавному peccтpi юридичних осiб. фiзичllих осiб
пiлприсмчiв та громадських формувань чи iнtItих
iнформачiйних системах, використання яких передбачено
Законом Украiни <Про державну ре€страцiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань);
документах,
невiдповiднiсть вiдомостей, завначених
мiстяться в
вiдомостям,
peecTpauii,
що
поданих для державноi
осiб,
Сдиному державному peccTpi юридичних
фiзичних

у

пiдIrрисмцiв та громадських формувань чи iнших
iнформацiйних системах, використання яких передбачено
законом Украiни кпро лержавну ресстрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань);
не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв
протягом встановленого строку;
документи суперечать вимогам Конститучii та законiв

осiб

-

УкраТни

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного державного
адмiнiстративноi послуги ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та

l4 Результат надання

громадських формувань;
виписка з Сдиного державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдпри€мцiв та громадських формувань;

повiдомлення

про вiлмову

у

лержавнiй ресстрацii

iз

зzвначенням виключного перелiку пiдстав для вiдмови

l5 Способи отримання

вiдповiдi (результату)

Результати надання адмiнiстративноi послуги у сферi
державIrоi peecTpauii (у тому числi виписка з единого
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiлприсмuiв та громадських формувань) в електроннiЙ формi
оприлюднюються на портfu,Ii електронних cepBiciB та доступнi
для iх пошуку за кодом доступу.
за бажанням заявника з единого державIlого ре€стру
юри,,lичвих осiб. фiзичних осiб - пiлприсмцiв та громадських

формувань нада€ться

виписка

у

паперовiй формi

з

проставленням пiдпису та печатки державного ресстратора та
печатки, визначеноi Законом Украiни (Про HoтapiaT) (у
випадку, якщо державним ре€стратором с HoTapiyc) - у ршi
подання заяви про державну ресстрацiю у паперовiй формi.
У разi вiдмови у лержавнiй ре€страцii документи. поданi для
державноТ peccTpauiT. повертаються (видаються. надсилаються
поштовим вiдправленням) змвнику не пiзнiше наступного
робочого дня з дня надходження вiд ]аявника ]аяви про Тх
повернення
'

Пrcл, доопрацювання портаJIу елепронних cePвiciB, лкий буде забезпечувати

Начальник вirrrцiлу з питань державно'f
peccTpauii юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

Iрина СЕРГI€НКО

