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алмiнiстра,гивноi послуги з державноi
ресстрацii фiзично.i особи пiдприсмчем
_
Вiддi",l з питань державноi
ресстрацii юрпдичrrr* о"iб, фiзичних о";О-.rЙrrр".*цi.
Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi л"р*ч."Ъi чдriнiстрацii
(найменування суб'скта н

Illформаttiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги
таlабо центру надання адмiнiстративних послуг
м

ic цезнах

оджен

н

вул. Маршапа Тимошенка, l6, м. КиТв, 04205

я

lнформацiя щодо режиму
роботи

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

Телефон/факс (ловiлки).

(044) 426-44-00 начмьник
управлiння,
(044) 202-60-38, (044) 202-60-39
Саll-центр,

адреса електронноi пошти
та веб-сайт

e-mail

:

ocnap@kmda, gov.ua

-

Норма'гивнi акти, якимИ регJIаментустЬся надання адмiнiстративноi rrослуги
УкраiЪи <Про державну реестрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських фЪрмувань>
_

.Закон

Ак,ги Кабiнету MiHicTpiB

Украiни

Ак'ги центральних
органiв ви конавчоi в:Iади

[lаказ MiHicTepcTBa tостицii Украiни вiд ]8.11,20lб Ns
3268/5 кПро затвердження форм заяв 1 сферi лержавноi'

ресс,грацii юридичних осiб, фiзичних осiб - rIiдприсмцiв та
громадських формувань>. заресстрований
у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни l8.1 1.20l б за ЛЬ l500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 09.02.20l б Nq 359/5

<Про затвердження Порялку державноi

ресстрацii
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

формувань,

що не мають статусу юридичноi

особи>.
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 09,О2,2Оlб за
]ф 200/28З30;
наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 23.03.20l б N9 784l5

<про затверлження Порядку функцiонування портirлу
електронних cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань, що не мають ста.гусу
юридичноi особи>. зарессТрованиЙ у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 2З.t)З.20tб за Nl 427l2tl557
}'мови

о

гримання a;tMiHic гра t ивноi пос"rуr.и
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продовження iнформачiйнот картки
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i,:tcTaBa для о,l,римання

a_tM tH ic,r ра,ги вн
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Звернення фiзичноi особи, яка ма€ HaMip стати
пiлприсмцем. або уповноваЖеноi нею особИ (да,ri
-

заявник)
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Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi послуги

.

Змва про

пlдпри€мцем;

HoTapia,rbHo засвiдчена письмова згода батькiв
(усиновлювачiв) або пiклува_пьника чи органу опiки та
пiклування - лля фiзичноi особи, яка досягла шiстнадцяти
poкiB i мае бажання займатися пiдприсмничькою
дiяльнiстю, a!,Ie не мас повноi цивiльноi дiездатностi.
договiр (лекларацiя) про створення сiмейного
фермерського господарства - у разi державноТ ре€страцii
фiзичноi особи, яка самостiйно або з членами сiм'i створюс
сiмейне фермерське господарство вiдповiдно до Закону
Украiни кПро фермерське господарство).
якщо документи подаються особисто, заявник пред'являс
ДОКумент, що вiдповiдно до закону посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником додатково
подасl,ься примiрник оригiнапу (HoTapia,rbHo засвiдчена
копiя) документа. що пiдтверджус його повноваження,
/{ля цiлей проведення ресс.грацiйних дiй;1окументом. що
представника, с документ, що
ня законного представника особи.
на

9

спосiб подання
документiв, необхiдних
для отримання
алм iH iстративноi послуги

l0

Il,raTHicTb (безоплатн icTb)

надання адмiнiстративноi
послуги

ll

CтpoK надання
адм iH iсr,ративноi

послуги

l2 ГIерелiк пiдстав для

зупинення розглялу
документiв, поланих для
лержавноi peccTpauii

ресстрацiю фiзичноТ особи

державну

l. У

довiренiсть

паперовiй формi документи подаються з.цвником
особисто або поштовим вiдправленням.
2. В електроннiй формi документи подаються через
портал електронних cepBiciB
БезоtI-,Iатно

flержавна ресстрацiя проводиться за вiдсутностi пiдстав
лля зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй
го.цин пiс.rя надходження
ресстрацii Ilроl,ягом
-]oKlMeHtiB. Kpiv вихi.tних la святкових jlHiB.
Зупинення розгпяду документiв здiйснюсться у строк,
встановлений для державноi ресстрацii.
Строк зупинення розгляду документiв, поданих для
державноi реестрацiТ, становить l5 календарних днiв з дати
ix зупинення

24

Подання документiв або вiдомостей, визначених Законом
Украiни uПро державну ре€страцiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань), не
в повному обсязi;

невiдповiднiст,ь документiв вимогам. установленим
статтею l5 Закону Украiни кПро лержавну ресстрачiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдпри€мцiв та
громадських формувань>;

]

l

Продовження iнформачiйноi картки
невiдповiлнiсть ресстрачiйного номера облiковоi картки
платника податкiв або серii та номера паспорта (для
фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паслортi про право
здiйснювати платежi за серiсю та номером паспорта1
вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi 13 ЗаЙну
Украiни uПро д"р*uurу ресстрачiю юриличних осiб,

l]

фiзичних осiб
Перелiк пiдстав для
вiдмови у лержавнiй
реестрацii

- пiдприсмцiв

та громадських формувань>

не усунуто пlдстави для зупинення розгляду
протягом встановленого строку;
документи поланi до нена,rежного суб'скта
peccTpauiil
наявнi обмеження на зайняття пiдприсмницькою
дiяльнiстю, встановленi законом;
наявнiсть у Сдиному державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних
пiдприсмцiв та громадських
формувань запису, що фiзична особа вже заре€стрована як

осiб

поланi докумеrlти суперечать вимоI.ам законiв Украiни:
невiдlrовiднiсть вiдомостей, зазначених у змвi про

державну ресстрацiю, вiдомостям, з.вначеним у
документiLх, поданих для державноi ресстрачii, або

вiдомостям, що мiстяться в единому державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та
громадських формувань чи iнших iнформацiйних системах,
використання яких перелбачено Законом Украiни кПро
лержавну ресстрачiю юридичних осiб. фiзичних осiб пiлlIрисмцiв та громадських формувань>;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах.
поданих для державноi реестрацii, вiдомостям, що мiстяться
в Сдиному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань чи iнших
iнформачiйних системах, використання яких передбачено
законом Украi'ни <про державну ресстрацiю юридичних
осiб, фiзичних
пiдприемцiв та громадських

осiб

формувань>

l4 Результат надання
адмiнiстративноi послуги

l5 Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Внесення вiдповiдного запису до единого державного
ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань;
виписка з Сдиного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань;
повiдомлення про вiдмову у лержавнiй реестрацii iз
зазначенням виключного перелiку пiдстав для вiдмови
Резу,rы,а ги надання адмl нlстративноi пос.,lуги у сферi
,tержавноi ресстрачiТ (у тому числi виписка з Слиного
державного ресс гру к]риличних осiб, фiзичних осiб

4

продовження iнформацi йноi картки

пlдприсмцlв та громадських
формувань) в електроннiй

формi оприлюлн юк) tься на портaшl електронних
cepBiciB та
плл-r.r,,,: _--. I_

Jаrьпика ,Jаяви про Ix повернення

начальник вifuliлу ] питаuь лержавноi
реt,с-грацii юршдичних осiб, фiзичних

осiб-пiдIIриt.мцiв

Iрина СЕРГI€iНКО

