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УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
13 . 0 3 .2 0 1 9  №  163

Про затвердження інформаційних 
та технологічних карток 
адміністративних послуг, що 
надаються відділом з питань 
державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», 
статей 2, 6, 22, 23, 24, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
з метою поліпшення умов надання адміністративних послуг суб’єктам 
звернення:

1. Затвердити Інформаційні та технологічні картки адміністративних 
послуг, що надаються відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації (додаються):

1.1. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 
формування).

1.2. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.

1.3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту (крім громадського формування).

_ 1.4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 
на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського 
формування).

1.5. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи (крім громадського формування).
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1.6. Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

1.7. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 
міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

1.8. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - 
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.9. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (крім громадського формування).

1.10. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - 
підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань.

1.11. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.12. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 
громадського формування).

1.13. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 
реорганізації (крім громадського формування).

1.14. Надання документів, що містяться в реєстраційній справі у 
паперовій формі.

1.15. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування).

1.16. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування).

1.17. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації (крім громадського формування).

1.18. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського 
формування).

1.19. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 
(крім громадського формування).

1.20. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування).

2. Забезпечити передачу інформаційних та технологічних карток до 
Управління (центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації для використання в роботі.
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3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Печерської 
районної в місті Києві держаної адміністрації від 28 вересня 2018 року 
№580 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг, що надаються відділом з питань державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації»,які надаються через Управління (центр) надання 
адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації л

^¥3(03. âD/Q № /оЗ

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського
Формування)

(назва адміністративної послуги)

ВІДДІЛ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.aov.ua/ 
e-mail: cnap(2)pechrda. aov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію

http://ac.dozvil-kiev.aov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи» від 09.02.2016 № 
359/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
державної реєстрації юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію створення 
юридичної особи. У заяві про державну 
реєстрацію створення юридичної особи, 
утвореної в результаті поділу, додатково 
зазначаються відомості про відокремлені 
підрозділи в частині їх належності до 
юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою 
спрощеної системи оподаткування та/або 
реєстраційна заява про добровільну 
реєстрацію як платника податку на додану 
вартість, та/або заява про включення до 
Реєстру неприбуткових установ та 
організацій за формами, затвердженими 
відповідно до законодавства, - за бажанням 
заявника;

3) примірник оригіналу (нотаріально
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засвідчену копію) рішення засновників, про 
створення юридичної особи;

4) установчий документ юридичної особи - у 
разі створення юридичної особи на підставі 
власного установчого документа;

5) документ, що підтверджує реєстрацію 
іноземної особи у країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо), - у 
разі створення юридичної особи, 
засновником (засновниками) якої є іноземна 
юридична особа;

6) примірник оригіналу (нотаріально
засвідчена копія) передавального акта - у 
разі створення юридичної особи в результаті 
перетворення або злиття;

7) примірник оригіналу (нотаріально
засвідчена копія) розподільчого балансу - у 
разі створення юридичної особи в результаті 
поділу або виділу;

8) документи для державної реєстрації змін 
про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі, визначені 
частиною четвертою ст. 17- у разі 
створення юридичної особи в результаті 
виділу;

9) документи для державної реєстрації 
припинення юридичної особи в результаті 
злиття та поділу - у разі створення 
юридичної особи в результаті злиття та 
поділу.
У разі подання документів, представником 

засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені 
державною мовою та додатково, за 
бажанням заявника, - іншою мовою (крім 
заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний
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розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію 
підписується заявником. У разі подання 
заяви про державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено 
з дотриманням вимог, встановлених 
законом, та відповідати законодавству;

7) установчий документ юридичної особи, 
статут, положення, повинен містити 
відомості, передбачені законодавством, та 
відповідати законодавству;

8) установчий документ викладається у 
письмовій формі, прошивається, 
пронумеровується та підписується 
засновниками (учасниками), 
уповноваженими ними особами або 
головою та секретарем загальних зборів (у 
разі прийняття такого рішення загальними 
зборами, крім випадків заснування 
юридичної особи). Справжність підписів на 
установчому документі нотаріально 
засвідчується;

9) установчі документи банків, інших 
юридичних осіб, які згідно із законом 
підлягають погодженню (реєстрації) 
відповідно Національним банком України, 
іншими державними органами, подаються з 
відміткою про їх погодження відповідним 
органом;

10 ) передавальний акт (у разі злиття,
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приєднання, перетворення) та розподільчий 
баланс (у разі поділу або виділу) 
юридичної особи повинні відповідати 
вимогам, встановленим законом. 
Справжність підписів на передавальному 
акті та розподільчому балансі юридичної 
особи нотаріально засвідчується;

11) документи, видані відповідно до 
законодавства іноземної держави, повинні 
бути легалізовані (консульська легалізація 
чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не 
встановлено міжнародними договорами;

12) документ, викладений іноземною мовою, 
повинен бути перекладений на державну 
мову із засвідченням вірності перекладу з 
однієї мови на іншу або підпису 
перекладача в установленому 
законодавством порядку.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі 
яких стягується 
плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу
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11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання 
адм і ні стративної 
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо 
заборони проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України;

5) порушено встановлений законом порядок 
створення юридичної особи,;

6) невідповідність найменування юридичної 
особи вимогам закону:

7) щодо засновника (учасника) юридичної 
особи, що створюється, проведено державну 
реєстрацію рішення про припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про 
дату їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
ВІДПОВІДІ
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua
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Розпорядження 
Печерської районної в 

Києві державної 
адміністрації

- Т  03. à. OS0 №  /63

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця 

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок, четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та

(044)280-41-97
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
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веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

e-mail: cnap@pechrda.eov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

_
Hof>мативщ акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за№  200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також

Документи, що подаються заявником для 
державної реєстрації фізичної особи:

1) заява про державну реєстрацію фізичної 
особи підприємцем;

2) заява про обрання фізичною особою 
спрощеної системи оподаткування та/або

— реєстраційна заява про добровільну

mailto:cnap@pechrda.eov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


вимоги до них реєстрацію як платника податку на додану 
вартість за формою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної податкової 
і митної політики, - за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода 
батьків (усиновлювачів) або піклувальника 
чи органу опіки та піклування - для фізичної 
особи, яка досягла шістнадцяти років і має 
бажання займатися підприємницькою 
діяльністю, але не має повної цивільної 
дієздатності;

4) якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє документ, що відповідно до 
закону посвідчує особу;
У разі подання документів представником 

додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про

з
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державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису заявника 
повинна бути нотаріально засвідчена.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

и. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адмі ністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) в Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
у проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;



4) наявні обмеження на зайняття 
підприємницькою діяльністю, встановлені 
законом;

5) наявність в Єдиному державному реєстрі 
запису, що фізична особа вже зареєстрована 
як фізична особа - підприємець.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про 
дату їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


 ̂ъЪ ЬЛ-ІСГІ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

ечерської районної в

іісті Києві державної

^ ~ ^ ™ ^ ^ йістрації
А т ж _ №  / 6 5

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі 
модельного статуту (крім громадського Формування) (назва адміністративної

послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 

Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок- четвер з 09:00 до 20:00 

П ’ятниця з 9:00 до 16:45 

Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних

(044)280-41-97
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/

e-mail: cnap@pechrda.gov.ua

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:cnap@pechrda.gov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


послуг J

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний 
перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації переходу юридичної 
особи на діяльність на підставі модельного статуту 
подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію переходу з 
власного установчого документа на діяльність 
на підставі модельного статуту;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про перехід на 
діяльність на підставі модельного статуту.



10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

щоВимоги до оформлення документів.
подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші виправлення, 
не обумовлені в них, орфографічні та 
арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, 
а також містити пошкодження, які не дають 
змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію переходу 
юридичної особи на діяльність на підставі 
модельного статуту підписується заявником. У 
разі подання заяви про державну реєстрацію 
поштовим відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з 
дотриманням вимог, встановлених законом, та 
відповідати законодавству.

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.



11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративног 
о збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження документів, 
поданих для державної реєстрації, крім вихідних та 
святкових днів.

13. Перелік підстав 
для відмови у 
наданні
адміністративної
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції та 
законів України.

14. Результат надання 
адміні стративної 
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх отримання та 
кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається поштовим 
відправленням або через сайт https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату " Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в
місті Києві державної 

. /■ ... адміністрації
/ 3 .  (P.S. о Ю /&  № / 6 3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на 
діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського

формування)
(назва адміністративної послуги)

МІЛДШ—з—питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
e-mail: cnap(S>pechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


адміністративних
послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний 
перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації переходу юридичної 
особи з модельного статуту на діяльність на 
підставі власного установчого документа 
подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію переходу з 
модельного статуту на діяльність на підставі 
власного установчого документа;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення уповноваженого органу



з

управління юридичної особи про перехід на 
діяльність на підставі власного установчого 
документа та затвердження установчого
документа;

3) установчий документ юридичної особи.
У разі подання документів, представником 

засновника (учасника) юридичної особи додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:
1) документи мають бути викладені державною 

мовою;
2) текст документів має бути написаний 

розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші виправлення, 
не обумовлені в них, орфографічні та 
арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, 
а також містити пошкодження, які не дають 
змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію переходу 
юридичної особи на діяльність на підставі 
власного установчого документа підписується 
заявником. У разі подання заяви про державну 
реєстрацію поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з 
дотриманням вимог, встановлених законом, та 
відповідати законодавству.
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10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративног 
о збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження документів, 
поданих для державної реєстрації, крім вихідних та 
святкових днів.

13. Перелік підстав 
для відмови у 
наданні
адміністративної
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;
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4) документи суперечать вимогам Конституції та 
законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи
отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається поштовим 
відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


■ і *■«саґ \
ЗАТВЕРДЖЕНО 

: \  Розпорядження
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
/ З . Û 3 . <20/9 № /9  З   -------

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи (крім громадського формування)

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П ’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/ 
e-mail: cnap@pechrda.eov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/
mailto:cnap@pechrda.eov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації змін до відомостей 
про відокремлений підрозділ юридичної особи, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
подається:

1) заява про державну реєстрацію змін до 
відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, що МІСТЯТЬСЯ в Єдиному 
державному реєстрі.

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.



Вимоги до оформлення документів, що
подаються для державної реєстрації:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про 
державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата



11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Va \
Розпорядження 

ечерської районної в 
місті Києві державної 

ііністрації
Û 4 . S2QS9 №

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за її рішенням 

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П ’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00
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j послуг ———---------

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса

(044)280-41-97
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/

електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

e-mail: cnap@pechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Hopмативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за№  200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування

У мови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання

Для державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця подається один з таких документів:

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:cnap@pechrda.gov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


з

адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

1) заява про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця за її рішенням - у разі державної 
реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця за її" 
рішенням;

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної 
особи, судове рішення про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою - у разі державної 
реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця у 
зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно 
відсутньою або оголошенням померлою.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити
пошкодження, які не дають змоги однозначно 
тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про державну 
реєстрацію поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально засвідчена.
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10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Документи подаються заявником особисто абсГ 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у 
проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку.
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14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
УЗ- 0 3  оЮ/9 № / S 3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування 
(назва адміністративної послуги)

Відділ з_.._ питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/ 
e-mail: спар(я),pechrda.eov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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адміністративних
послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
надання послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у скорочені строки» від 
25.12.2015 р.№  п з з

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за№  200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Державна реєстрація змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться



з

в Єдиному державному реєстрі;
2) рішення уповноваженого органу управління 

юридичної особи про зміни, що вносяться до 
Єдиного державного реєстру, крім внесення 
змін до інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) юридичної особи, у 
тому числі кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) її засновника, якщо засновник - 
юридична особа, про місцезнаходження та про 
здійснення зв’язку з юридичною особою;

3) документ, що підтверджує реєстрацію 
іноземної особи в країні її місцезнаходження 
(витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), - у разі змін, 
пов’язаних із входженням до складу 
засновників юридичної особи іноземної 
юридичної особи;

4) документ про сплату адміністративного збору;
5) установчий документ юридичної особи в новій 

редакції - у разі внесення змін, що містяться в 
установчому документі;

6) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) передавального акта - у разі внесення 
змін, пов’язаних із внесенням даних про 
юридичну особу, правонаступником якої є 
зареєстрована юридична особа;

7) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про вихід із 
складу засновників (учасників) та/або заява 
фізичної особи про вихід із складу засновників 
(учасників), та/або договору, іншого
документа про перехід чи передачу частки 
засновника (учасника) у статутному
(складеному) капіталі (пайовому фонді) 
юридичної особи, та/або рішення
уповноваженого органу управління юридичної 
особи про примусове виключення Із складу
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засновників (учасників) юридичної особи або 
ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної 
особи, судове рішення про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою - у разі внесення 
змін, пов’язаних із зміною складу засновників 
(учасників) юридичної особи;

8) звіт про результати емісії акцій у випадку, 
передбаченому абзацами третім і четвертим 
пункту 48 частини другої статті 9 Закону;

9) звіт про оцінку майна у випадку, 
передбаченому абзацом сьомим пункту 48 
частини другої статті 9 цього Закону.

Для державної реєстрації змін до відомостей 
про розмір статутного капіталу, розміри 
часток у статутному капіталі чи склад 
учасників товариства з обмеженою 
відповідальністю або товариства з додатковою 
відповідальністю подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих 
відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства 

про визначення розміру статутного капіталу та 
розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства 
про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання - передачі частки (частини 

частки) у статутному капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало законної сили, про 

визначення розміру статутного капіталу 
товариства та розмірів часток учасників 
товариства;

е) судове рішення, що набрало законної сили, про 
стягнення з (повернення з володіння)
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відповідача частки (частини частки) у
статутному капіталі товариства.

Справжність підписів учасників, які голосували 
за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б", 
засвідчується нотаріально. Якщо у випадках, 
передбачених законом (смерть учасника, 
реорганізація тощо), таке рішення приймається 
без урахування голосів учасника у зв’язку з 
настанням певної обставини, подається також 
доказ настання такої обставини (оригінал 
документа або його копія, вірність якої засвідчена 
нотаріально або тим, хто видав документ).

Справжність підписів на документі, 
зазначеному в підпункті "в", засвідчується 
нотаріально. Разом з таким документом подається 
доказ набуття права на спадщину або доказ 
правонаступництва (оригінал документа або його 
копія, вірність якої засвідчена нотаріально або 
тим, хто видав документ).

Якщо відповідно до статуту товариства 
вимагається згода інших учасників на вступ до 
товариства, подається також така згода,
справжність підписів на якій засвідчується
нотаріально.

Справжність підписів на документі, 
зазначеному в підпункті V ,  засвідчується 
нотаріально. Якщо відповідно до закону або 
статуту товариства вимагається згода інших 
учасників на вихід з товариства, подається також 
така згода, справжність підписів на якій 
засвідчується нотаріально.

Справжність підписів на документі, 
зазначеному в підпункті V ,  засвідчується
нотаріально. Одночасно може бути надана
довідка про формування резервного капіталу 
товариства.
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Документи подаються такими особами:

товариством - якщо подаються документи, 
зазначені в підпунктах "а" і "б";

спадкоємцем чи правонаступником учасника 
товариства - якщо подається документ, 
зазначений у підпункті "в";

учасником, який виходить з товариства, або його 
спадкоємцем чи правонаступником - якщо 
подається документ, зазначений у підпункті ”г";

особою, яка набула частку (частину частки) у 
статутному капіталі товариства, або особою, яка 
передала п, - якщо подається документ, 
зазначений у підпункті V ;

позивачем - якщо подаються документи, 
зазначені в підпунктах "д", "е".

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машин о друком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно 
тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується
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заявником. У разі подання заяви про 
державну реєстрацію поштовим
відправленням справжність підпису заявника 
повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству. Рішення 
уповноваженого органу управління 
юридичної особи, що подається для 
державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, викладається у 
письмовій формі, прошивається,
пронумеровується та підписується 
засновниками (учасниками), уповноваженими 
ними особами або головою та секретарем 
загальних зборів (у разі прийняття такого 
рішення загальними зборами). Справжність 
підписів на такому рішенні нотаріально 
засвідчується;

7) установчий документ юридичної особи, 
положення, повинен містити відомості, 
передбачені законодавством, та відповідати 
законодавству;

8) установчий документ викладається у 
письмовій формі, прошивається,
пронумеровується та підписується 
засновниками (учасниками), уповноваженими 
ними особами або головою та секретарем 
загальних зборів (у разі прийняття такого 
рішення загальними зборами). Справжність 
підписів на установчому документі 
нотаріально засвідчується;

9) установчі документи банків, інших юридичних 
осіб, які згідно із законом підлягають 
погодженню (реєстрації) відповідно
Національним банком України, іншими
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державними органами, подаються з відміткою 
про їх погодження відповідним органом;

10) внесення змін до установчого документа 
юридичної особи, положення, оформляється 
шляхом викладення його в новій редакції;

11 ) документи, видані відповідно до 
законодавства іноземної держави, повинні 
бути легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не 
встановлено міжнародними договорами;

12) документ, викладений іноземною мовою, 
повинен бути перекладений на державну мову 
із засвідченням вірності перекладу з однієї 
мови на іншу або підпису перекладача в 
установленому законодавством порядку;

13) у разі участі представника засновника 
(учасника) юридичної особи у прийнятті 
рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Платність
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11.1 Нормативно-
правові акти, на 
підставі яких
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» та п. 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про надання послуг 
у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки» від 25.12.2015 р. 
№ 1133

Вартість послуги:

- 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, крім внесення змін до 
інформації про здійснення зв’язку з юридичною 
особою;

- 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей 
про благодійну організацію;

- 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - за державну реєстрацію змін до 
відомостей про юридичну особу (крім 
громадських об’єднань та благодійних 
організацій), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, крім внесення змін до 
інформації про здійснення зв’язку з юридичною 
особою. Якщо відповідно до частини четвертої 
статті 25 цього Закону певним особам має 
надсилатися виписка з Єдиного державного 
реєстру, розмір адміністративного збору 
збільшується на добуток 0,01 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб та кількості 
таких осіб.

Якщо скорочені строки а саме:

змін до відомостей про юридичну особу протягом
шести годин після надходження документів у
подвійному розмірі адміністративного збору;

змін до відомостей про юридичну особу протягом
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двох годин після надходження документів у 
п ятикратному розмірі адміністративного збору.

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

№ 31410501026007, банк Казначейство України 
(ЕАП), МФО 899998, Одержувач -  УК у Печер, р- 
ні, Код отримувача (ЄДРПОУ): 38004897, код 
платежу 22010300.

Якщо скорочені строки:

Рахунок № 3141554002607, банк Казначейство 
України (ЕАП), МФО 899998, Одержувач -  УК у 
Печер, p-ні, Код отримувача (ЄДРПОУ ):
38004897, код платежу 22012900.

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення про арешт 
корпоративних прав - у разі державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника 
(учасника) у статутному (складеному) капіталі 
(пайовому фонді) юридичної особи;

4) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

5) документи суперечать вимогам Конституції та 
законів України;

6) порушено встановлений законом порядок 
створення юридичної особи;
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7) щодо юридичної особи, стосовно якої подано 
заяву про державну реєстрацію змін до 
відомостей Єдиного державного реєстру, 
пов’язаних із зміною засновників (учасників) 
юридичної особи, проведено державну 
реєстрацію рішення про припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про дату 
їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
'^Я .О З Ь .& О /Р  № / 6 3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. шо 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 

пІдприємців та громадських формувань 
(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрапії 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

У правління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок -  четвер з 09:00 до 20:00 
П ’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97
http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/
e-mail: спар(5),pechrda.eov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.eov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
надання послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у скорочені строки» від 
25.12.2015 р .№  1133

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
державної реєстрації змін до відомостей про 
фізичну особу-підприємця:

1) заява про державну реєстрацію змін до 
відомостей про фізичну особу - підприємця, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) документ про сплату адміністративного збору - 
у випадках, передбачених Законом;

3) копія довідки про зміну реєстраційного номера
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облікової картки - у разі внесення змін, 
пов’язаних із зміною реєстраційного номера 
облікової картки платника податків;

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з 
відміткою про наявність права здійснювати 
будь-які платежі за серією та номером 
паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із 
зміною серії та номера паспорта, - для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта.
У разі подання документів, представником 

фізичної особи-підприємця додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації змін до 
відомостей про фізичну особу-підприємця:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно 
тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними
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законодавством;
5) заява про державну реєстрацію підписується 

заявником. У разі подання заяви про державну 
реєстрацію поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально засвідчена.

10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Платно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

ст. 36 Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» та п. 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про надання послуг 
у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки» від 25.12.2015 р. 
№1133

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

Вартість послуги 0,1 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб - за державну реєстрацію змін 
відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або 
місцезнаходження фізичної особи -  підприємця 

Якщо скорочені строки а саме:

змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові 
або місцезнаходження фізичної особи - 
підприємця протягом шести годин після 
надходження документів у подвійному розмірі 
адміністративного збору;
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змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові 
або місцезнаходження фізичної особи - 
підприємця протягом двох годин після 
надходження документів у п’ятикратному розмірі 
адміністративного збору.

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

№ 31410501026007, банк Казначейство України 
(ЕАП), МФО 899998, Одержувач -  УК у Печер, р- 
ні, Код отримувача (ЄДРПОУ): 38004897, код 
платежу 22010300.

Якщо скорочені строки:
Рахунок № 3141554002607, банк Казначейство 
України (ЕАП), МФО 899998, Одержувач -  УК у 
Печер. р-нІ, Код отримувача (ЄДРПОУ): 
38004897, код платежу 22012900.

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у 
проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) наявні обмеження на зайняття 
підприємницькою діяльністю, встановлені 
законом.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про дату 
їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https ://usr,minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 

Істі Києві державної
адміністрації

. о з .  s io /ÿ  № / / Г з

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, (Ьізичних осіб -  підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування)
(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http ://ас. doz V il-kiev.eov.ua/ 
e-mail: cnap(o)pechrda.eov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративні’ о ^ їїугтї
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
включення відомостей про юридичну особу до 
Єдиного державного реєстру:

^  заява про державну 
реєстрацію включення відомостей про
юридичну особу до Єдиного державного 
реєстру.

---------- -------------

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу



(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно 
тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про державну 
реєстрацію поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально засвідчена.

10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням, 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно
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11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
ад мі ністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції та 
законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про дату 
їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


\  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Q 3 .  c Z O S O m / 6 3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу -  підприємця до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та

громадських формувань 
(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.Rov.ua/

е-таіі: cnap@pechrda.gov.ua

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію

http://ac.dozvil-kiev.Rov.ua/
mailto:cnap@pechrda.gov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за№  200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
включення відомостей про фізичну особу - 
підприємця до Єдиного державного реєстру:

1) заява про державну реєстрацію включення 
відомостей про фізичну особу - підприємця 
до Єдиного державного реєстру.

У разі подання документів представником 
фізичної особи - підприємця додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:
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1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними 
законодавством;

5) заява про державну реєстрацію 
підписується заявником. У разі подання 
заяви про державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто 
або надсилаються поштовим відправленням, 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата
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11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) Документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) У Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) Не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Виписка та примірник опису з відміткою про дату 
їх отримання та кодом доступу

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
/ - 3 -  О З '& Ю /О  № /б "  -З

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та Фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань 

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб. Фізичних осіб- 
пІдприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

'У  ~ ^ х

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок, середа з 09:00 до 20:00 
Вівторок, четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http://ac.dozYil-kiev.gov.ua/ 
e-mail: cnap(2>,pechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

http://ac.dozYil-kiev.gov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
деякі питання надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб -  підприємців» від 31.03.2015 
№ 466/5 та зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 31 березня 2015 р. за № 
349/26794

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців у вигляді витягу:

1) запит на отримання витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців;

2) документ (копія квитанції, виданої 
банком, копія платіжного доручення з 
відміткою банку, квитанція з платіжного 
термінала, або квитанція (чек) з 
поштового відділення зв’язку), що 
підтверджує внесення плати);

3) у разі подання запиту про надання витягу 
уповноваженою особою така особа
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пред’являє, документ, що підтверджує її 
повноваження, та надає його ксерокопію.
Під час подання запиту про надання 

витягу запитувач пред’являє документ, що 
посвідчує його особу.

Запит про надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру заповнюється 
українською мовою: машино друком або від 
руки розбірливими друкованими літерами, 
без виправлень - у разі подання запиту в 
паперовій формі.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто 
або надсилаються поштовим відправленням.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Платно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

ст. 36 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань»

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

0,05 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб та округлюються до 
найближчих 10 гривень

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

Номер рахунку - 34315300041675,

МФО - 899998,
Отримувач -  УК у Печер, р-ні 22012700 
Банк отримувача - Казначейство України
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(ЕАП)

код ЄДРПОУ 38004897
Наявність відомчої ознаки Міністерство 
юстиції України "41"

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної 
реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1 ) у запиті про надання витягу відсутні 
критерії пошуку відомостей у Єдиному 
державному реєстрі їх для формування;

2) запитувачем не подано документ, що 
підтверджує внесення плати за отримання 
витягу або плата внесена не в повному 
обсязі.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Витяг

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора або надсилається 
поштовим відправленням у разі 
проставлення відповідної відмітки у запиті.

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
' 4 3 * 0 £ * £ J 0 t 9  №ґ 6 3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського
формування)

(назва адміністративної послуги)
Відділ з питань державної реєстрації, юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок - середа з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http :// ас. dozvi 1-kie V. so v . ua/ 
e-mail: cnap(2>,pechrda.aov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


2

громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації рішення про виділ 
юридичної особи подається:

1) примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) рішення учасників або 
відповідного органу юридичної особи про 
виділ юридичної особи.
У разі подання документів, представником 

засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації рішення 
про виділ юридичної особи:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення



з

або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

3) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання 
ад мі ні стр ативної

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації,



послуги крім вихідних та святкових днів.
13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо 
заборони проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https ://usr.minj ust.gov. ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
' ч л

Розпорядження

Печерської районної в

місті Києві державної 
адміністрації

/ З . с з . л о / з  № / б %

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення юридичної особи 
в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

І. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок - четвер з 09:00 до 20:00 

П’ятниця з 9:00 до 16:45 

Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvi!-kiev. gov.ua/

e-mail: cnapfSpechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvi!-kiev
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


послуг

Hopмативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті її реорганізації 
після закінчення процедури припинення, але не 
раніше закінчення строку заявления вимог 
кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи в результаті її 
реорганізації;

2) примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) розподільчого балансу - у 
разі припинення юридичної особи в



результаті поділу;
3) примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) передавального акта - у 
разі припинення юридичної особи в
результаті перетворення, злиття або 
приєднання;

4) довідка архівної установи про прийняття 
документів, що відповідно до закону 
підлягають довгостроковому зберіганню, - у 
разі припинення юридичної особи в
результаті поділу, злиття або приєднання;

5) документи для державної реєстрації 
створення юридичної особи, визначені 
частиною першою статті 17, - у разі 
припинення юридичної особи в результаті 
перетворення;

6) документи для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, 
визначені частиною четвертою статті 17, - у 
разі припинення юридичної особи в
результаті приєднання.

У разі подання документів представником 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації рішення 
про припинення юридичної особи:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;



3) рішення уповноваженого органу управління7 
Юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству;

4) передавальний акт (у разі злиття, 
приєднання, перетворення) та розподільчий 
баланс (у разі поділу або виділу) юридичної 
особи повинні відповідати вимогам, 
встановленим законом.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.



13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Документи для державної реєстрації
припинення юридичної особи подані:

1) особою, яка не має на це повноважень;
2) у Єдиному державному реєстрі містяться 

відомості про судове рішення щодо 
заборони проведення реєстраційної дії;

3) раніше строку, встановленого Законом;
4) щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті її ліквідації та є засновником 
(учасником) інших юридичних осіб та/або 
має не закриті відокремлені підрозділи;

5) в Єдиному державному реєстрі відсутній 
запис про державну реєстрацію юридичної 
особи, утвореної шляхом реорганізації в 
результаті злиття, приєднання, поділу або 
перетворення;

6) щодо акціонерного товариства, стосовно 
якого надійшли відомості про наявність 
нескасованої реєстрації випуску акцій;

7) щодо юридичної особи - емітента цінних 
паперів, стосовно якого надійшли відомості 
про наявність нескасованих випусків цінних 
паперів;

8) щодо юридичної особи, що ліквідується, 
стосовно якої надійшли відомості про 
наявність заборгованості із сплати податків і 
зборів та/або наявність заборгованості із 
сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування;

9) щодо юридичної особи, що реорганізується, 
стосовно якої надійшли відомості про 
наявність заборгованості із сплати податків і 
зборів та/або наявність заборгованості Із 
сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та відсутній узгоджений план 
реорганізації юридичної особи;

10) щодо юридичної особи, стосовно якої 
надійшли відомості про наявність



заборгованості із сплати страхових коштів 
до Пенсійного фонду України та фондів 
соціального страхування;

11) щодо юридичної особи, стосовно якої 
надійшли відомості про відкрите виконавче 
провадження;

12) щодо юридичної особи, стосовно якої 
відкрито провадження у справі про 
банкрутство.

14. Результат надання
адміністративної
послугиЗ

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
4 3 -  0 3 .  № / б З

Інформаційна картка адміністративної послуги

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі
(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємцІв Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок - четверз 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/ 
e-mail: cnapfoîpechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
порядок надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань» від 10.06.2016 р. № 1657/5 та 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 10 червня 2016 р. за № 839/28969

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Документи, що подаються заявником для 
надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців у вигляді витягу:

1) запит про надання документів, що 
містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи;

2) документ, що підтверджує внесення 
плати за надання документа в паперовій 
формі, що міститься у реєстраційній 
справі. Плата справляється за кожен 
отриманий документ;

3) представником додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.
Під час подання запиту про надання 

документів, що містяться в реєстраційній



справі заявник пред’являє документ, що 
посвідчує його особу (паспорт громадянина 
України, тимчасове посвідчення 
громадянина України, паспортний документ 
іноземця, посвідчення особи без 
громадянства, посвідка на постійне або 
тимчасове проживання.

Запит про надання документів, що 
містяться в реєстраційній справі 
заповнюється українською мовою: 
машинодруком або від руки розбірливими 
друкованими літерами, без виправлень.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Платно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

ст. 36 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань»

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

0,07 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб та округлюються до 
найближчих 10 гривень

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

Номер рахунку - 34315300041675,
МФО - 899998,

Отримувач -  УК у Печер, р-ні 22012700
Банк отримувача - Казначейство України 
(ЕАП)



код ЄДРПОУ 38004897

Наявність відомчої ознаки Міністерство 
юстиції України "41"

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної 
реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) запит не підлягає реєстрації у Єдиному 
державному реєстрі у разі відсутності 
документа про внесення плати за надання 
документів, що містяться у реєстраційній 
справі.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Копії документів, що містяться в 
реєстраційній справі.

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора.

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації

03. JJD/9 №  /S3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського Формування)

(назва адміністративної послуги)

ВІДДІЛ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок -  четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http://ac. do zvil-kiev,gov.ua/ 
e-mail: cnap(2>pechrda.20v.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


Hop мативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації припинення 
відокремленого підрозділу юридичної особи 
подається:

1) заява про державну реєстрацію припинення 
відокремленого підрозділу юридичної особи. 
У разі подання документів, представником 

засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1 ) документи мають бути викладені державною



мовою;
2) текст документів має бути написаний 

розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та Інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про 
державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу



11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
http s : //usr. minj ust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
/3. 03. ÂO/9 №/^3

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування)

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок -  четвер з 09:00 до 20:00 
П ’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
e-mail: cnap(o)pechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


?

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи 
подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про створення 
відокремленого підрозділу.

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу



з

(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) текст документів має бути написаний 
розбірливо (машинодруком або від руки 
друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про 
державну реєстрацію поштовим 
відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально 
засвідчена;

5) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно
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11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

] 1.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату і Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
/ .в. 03 . АО/4  №  /63

Інформаційна картка адміністративної послуги

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ї ї  ліквідації
(крім громадського Формування)

(назва адміністративної послуги)

ВІВДІл з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок - четверз 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044) 280-41-97 
http ://ас. dozvi 1 -kie V. so V. ua/ 
e-mail: cnapfS),pechrda.sov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для 
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації на 
підставі рішення про припинення юридичної 
особи, прийнятого учасниками юридичної особи 
або відповідного органу юридичної особи, а у 
випадках, передбачених законом, - рішення 
відповідних державних органів, або судового 
рішення про припинення юридичної особи, не 
пов’язаного з її банкрутством, після закінчення 
процедури припинення, але не раніше 
закінчення строку заявления вимог 
кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації;



2) довідка архівної установи про прийняття 
документів, що відповідно до закону 
підлягають довгостроковому зберіганню.

Для державної реєстрації припинення банку 
у зв’язку з прийняттям рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку подається:
1) рішення Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб про затвердження звіту про 
завершення ліквідації банку.
У разі подання документів представником 

додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації рішення 
про припинення юридичної особи:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

3) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству.
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10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Документи для державної реєстрації припинення
юридичної особи подані:
1) особою, яка не має на це повноважень;
2) у Єдиному державному реєстрі містяться 

відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) раніше строку, встановленого Законом;
4) щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті її ліквідації та є засновником 
(учасником) інших юридичних осіб та/або має
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г--------------------------------- ------———--------------------------------------- ---- -,
не закриті відокремлені підрозділи;

5) в Єдиному державному реєстрі відсутній запис 
про державну реєстрацію юридичної особи, 
утвореної шляхом реорганізації в результаті 
злиття, приєднання, поділу або перетворення;

6) щодо акціонерного товариства, стосовно якого 
надійшли відомості про наявність нескасованої 
реєстрації випуску акцій;

7) щодо юридичної особи - емітента цінних 
паперів, стосовно якого надійшли відомості про 
наявність нескасованих випусків цінних 
паперів;

8) щодо юридичної особи, що ліквідується, 
стосовно якої надійшли відомості про наявність 
заборгованості із сплати податків і зборів та/або 
наявність заборгованості із сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування;

9) щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 
відомості про наявність заборгованості із 
сплати страхових коштів до Пенсійного фонду 
України та фондів соціального страхування;

10) щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 
відомості про відкрите виконавче провадження;

11 ) щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито 
провадження у справі про банкрутство.

14. Результат надання
адміністративної
послугиЗ

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається поштовим 
відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації
/З* 03. olO/Q №/Є З

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення ( комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

(назва адміністративної послуги)
Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Понеділок -  четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http ://ac.dozvil-kiev. nov.ua/ 
e-mail: cnapf2ipechrda.aov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

mailto:dozvil@pechrda.gov.ua


7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Продовження інформаційної картки
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

8 .

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для
одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації зміни складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії), голови комісії або ліквідатора подається:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення учасників юридичної особи або 
відповідного органу юридичної особи, а у 
випадках, передбачених законом, - рішення 
відповідного державного органу, про зміни.

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, 
подаються для державної реєстрації:

що

1) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно 
тлумачити їх зміст;

3) рішення уповноваженого органу управління



з
і іродовження інформаційної картк 

юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, та 
відповідати законодавству.

10. Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11, Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно- 
правові акти, на 
підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для 
внесення плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2 ) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції та 
законів України.

14.
I
Результат надання 
адміністративної

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу



послуги
продовження інформаційної картк

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

ї '

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації 

0 3 . SJP/Ç

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім
громадського Формування)

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок -  четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних
послуг

(044)280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/ 
e-mail: спар(2),pechrda.gov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію

/f

il

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації рішення про 
припинення юридичної особи, прийнятого її 
учасниками або відповідним органом 
юридичної особи, подаються такі документи;

1) примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) рішення учасників 
юридичної особи або відповідного органу 
юридичної особи, а у випадках, 
передбачених законом, - рішення 
відповідного державного органу, про 
припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, яким 
затверджено персональний склад комісії з 
припинення (комісії з реорганізації,
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ліквідаційної комісії) або ліквідатора, 
реєстраційні номери облікових карток 
платників податків (або відомості про серію 
та номер паспорта - для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта), строк 
заявления кредиторами своїх вимог.

Для державної реєстрації рішення про 
припинення банку у зв’язку з прийняттям 
рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб подаються:

1) копія рішення Національного банку України 
про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку;

2) копія рішення Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб про призначення 
уповноваженої особи Фонду.

У разі подання документів представником 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації рішення 
про припинення юридичної особи:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення
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або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

3) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання 
адміністративної

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації,
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послуги крім вихідних та святкових днів.
13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Документи для державної реєстрації 
припинення юридичної особи подані:

1) особою, яка не має на це повноважень;
2) у Єдиному державному реєстрі містяться 

відомості про судове рішення щодо 
заборони проведення реєстраційної дії.

14. Результат надання
адміністративної
послугиЗ

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Печерської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації
/ Ê - C S - - Z £ > / £  № /K j’

Інформаційна картка адміністративної послуги

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної
особи (крім громадського формування)

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру 
надання адміністративних 
послуг

Управління (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. Місцезнаходження 
центру надання 
адміністративних 
послуг

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича- 
Павленка, буд. № 15

2. Інформація щодо 
режиму роботи центру 
надання
адміністративних
послуг

Понеділок четвер з 09:00 до 20:00 
П’ятниця з 9:00 до 16:45 
Субота з 9:00 до 18:00

3. Телефон/факс 
(довідки), адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт центру 
надання
адміністративних

(044) 280-41-97 
http://ac.dozvil-kiev.sov.ua/ 
e-mail: cnap@pechrda.sov.ua 

dozvil@pechrda.gov.ua

http://ac.dozvil-kiev.sov.ua/
mailto:cnap@pechrda.sov.ua
mailto:dozvil@pechrda.gov.ua
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послуг
1 ------------- ------------------------- ----------------

Hop мативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

6. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
09 лютого 2016 р. за № 200/28330

7. Акти місцевих 
органів виконавчої 
влади/ органів 
місцевого 
самоврядування/

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника

9. Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Для державної реєстрації рішення про 
відміну рішення про припинення юридичної 
особи, прийнятого її учасниками або 
відповідним органом юридичної особи, а у 
випадках, передбачених законом, - відповідним 
державним органом, подається:
1) подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) рішення 
учасників юридичної особи або 
відповідного органу юридичної особи, а у 
випадках, передбачених законом, - рішення



з

відповідного державного органу, про 
відміну рішення про припинення 
юридичної особи.

У разі подання документів, представником 
засновника (учасника) юридичної особи 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.

Вимоги до оформлення документів, що 
подаються для державної реєстрації:

1 ) документи мають бути викладені державною 
мовою;

2) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші 
виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, 
заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги 
однозначно тлумачити їх зміст;

3) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено 3 
дотриманням вимог, встановлених законом, 
та відповідати законодавству.

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних ДЛЯ 

отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
надсилаються поштовим відправленням 
справжність підпису заявника повинна бути 
нотаріально посвідчена.

11. Платність
(безоплатність)
надання
а д м і ні стративної 
послуги

Безоплатно

...

------------------------- --------------------- 1
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11.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу

11.3. Розрахунковий 
рахунок для внесення 
плати

12. Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, 
крім вихідних та святкових днів.

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1) документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

4) документи суперечать вимогам Конституції 
та законів України.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Примірник опису з відміткою про дату їх 
отримання та кодом доступу

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

У державного реєстратора, надсилається 
поштовим відправленням або через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ

https://usr.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
У. 4- 0 3 .  № / & 3

1.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації створення юридичної особи

(крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Відповідальна
посадова

особа

Адміністратор

Структурний підрозділ

Державний
реєстратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Дія
В -  виконує, 
У — бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

В

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Строк
виконання

В день звернення
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2

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Державний Відділ з питань державної в
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реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.
Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та

А дм і ністратор
У правління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті

В
Після проведення 
реєстраційної дії



4

печатки державного 
реєстратора

Києві державної адміністрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації |

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
/з.оз г.с/д я./63

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія
В — виконує,
У -  бере участь, 
П — погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
! Іечерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2.

Виготовлення КОПІЙ 

документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб,

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
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фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань Державний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

..................  .........

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів
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7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

... .  .

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.

Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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10.

Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Державний
реєстратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації
Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апараіу Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 

є перської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридично, особи на діяльність 

на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п

Етапи послуги
Відповідальна

посадова
особа

Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує, 
У — бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

Строк
виконання

1.

J Ірииом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

-------------------

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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повноважень

2 .

оJ.

5.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті

Державний
реєстратор

Державний
реєстратор

Державний
реєстратор

Адміністратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрятмУ

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

--------- ------

в
ї Протягом 24 годин 

(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

1
в

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 1 
становить 15 
календарних днів

р

в І
3

Зе пізніше наступного 
юбочого дня 3 дня 
іадходження від 
аявника заяви про їх 
говернення 1



з

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки* * або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної
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електронних сервісів
І фіскальної служби

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

[ Після проведення 
реєстраційної дії 
***-Після 
впровадження 
програмного 
забезпечення Єдиного

9.

Надання виписки у 
паперовій формі*** з 
проставленням підпису та 
печатки державног о 
реєстратора Державний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

державного реєстру 
юридичних осіб, , 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських ; 
формувань, створеного 
відповідно до Закону 
України «Про державну 

реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських

10.

1

Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

у ОСІ/to//

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення і
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Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

^ « a Z L v Ĉ P* e,,H1,:^ ' T H™' аб°  бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
e p Z Z Z  I T p Z Z ,  У РаІт  <<ПР°  дЄРЖавНУ РЄЄСтРаЧІЮ ЮридтНиХ ЖІ6' ^ -п ід п р и єм ц ів  та

Керівник апарату
Олена ДОНЕЦЬ



< ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
/ 3 * 0 3 * 2 0 / 9

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту 

на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п

Е

Етапи послуги

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Адміністратор

Державний
реєстратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації_________

Дія
В -  виконує,
У бере участь, 
П -  погоджує,
З - затверджує

В

В

Строк
виконання

В день звернення
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2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєст рації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

днів) після надходження 
документів

3.
Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

-----------

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить і 5 календарних 
днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Поновлення розгляду

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня

6. 1

Державний
реєстратор

Державний

Відділ з питань державної 
реєст рації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Відділ з питань державної

В

в

надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Протягом 24 годин ( крім
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документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної дії 
шляхом внесення запису до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки* * або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення про 
таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
** - виписка формується після 
надходження відомостей від 
органів державної статистики 
та державної фіскальної 
служби

9.

Надання виписки у паперовій 
формі*** з проставленням 
підпису та печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії
*** - після впровадження 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських 
формувань, створеного 
відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських 
формувань»

Державний
реєстратор

.

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
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10. Повернення документів у разі 
відмови у державній реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого ДНЯ 3 дня

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, визначеному 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
P Æ . 0 - 3  ■ І&ЮОО № / S  3• /

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-піднриємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п

Етапи послуги
Відповідальна

посадова
особа

Структурний підрозділ

Дія
В — виконує,
У -  бере участь, 
П — погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2 .

Виготовлення КОПІЙ 

документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
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реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від заявника 
заяви про їх поверненїія

зупинення розгляду 
документів Державний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців

в
І Іротягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження



з
_

Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки* * або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.

Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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Управління (центр) надання ..................................- '
адміністративних послуг

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній

Адміністратор Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від

реєстрації
Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку,
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

A 3 -  & 3-

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

фізичної особи -  підприємця за її рішенням

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує, 
У -  бере 
участь,
П -
по год жує,
3 -
загверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Державний Відділ з питань державної в
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реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) ПІСЛЯ 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) ПІСЛЯ 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.
Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та

Адміністратор
Управління (центр) надання 
адміністративних послуг В

Після проведення 
реєстраційної дії
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печатки державного 
реєстратора

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Державний
реєстратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань
(крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія
В -  виконує,
У -  бере 
участь.
П -  погоджує, 
3 - затверджує

Строк
виконання

і.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської райоЕіної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.
Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

1
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.
Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

-------- -----------------
Протягом 24 г один (крім 
вихідних та свят кових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

І

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
ГГечерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань 
та формування виписки** 
або надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
** - виписка формується 
після надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної фіскальної 
служби

9.

Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті

В
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Києві державної адміністрації

10.

Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації (крім документа 
про сплату
адміністративного збору)

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку,
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 

ечерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

У  S3-03.££>/& № /3 3\  /  —  -------------------\ \А ?.. л̂іоіго® 0\у '

адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -  підприємця, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує, 
У -  бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

Строк
виконання

Е

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 

1 документів

Зупинення розгляду 
J документів (в разі
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
Документів)

Повернення Документів, 
документів, що потребують 

■ j усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Державний
реєстратор

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
і іечерської районної в місті 
Києвцдержавн ої адміністрації

ВІДДІЛ 'і ПИТатп. державної 
реєстрації юридичних осіб 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві Державної адміністрації

! Управліяня (Центр)'надання 
і адміністративних послуг 

Адміністратор Печерської районної в місті

К и є в і  державної адміністрації

Державний
реєстратор

Державний Відділ з питань державної

В

В

В

в

в

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
Документів

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 

І Документів

И^ЛТягом 24 годин 
(крім вихідних та 
СВЯТКОВИХ днів) після
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення
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реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) ПІСЛЯ 
надходження 
документів 
** - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби
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9.

Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

10.

Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації (крім документа 
про сплату
адміністративного збору)

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» ______________________

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

0 3  ■ J2 & /.9  №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань (крім громадського
формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В — виконує,
У -  бере участь, 
П -  погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві

В
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державної адміністрації "1-----------—

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
лнів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
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8 .

Проведення реєстраційної дії 
шляхом внесення запису до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення про 
таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
** - виписка формується після 
надходження відомостей від 
органів державної статистики 
та державної фіскальної 
служби

9.
Надання виписки у паперовій 
формі з проставленням підпису 
та печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної діїДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

10. Повернення документів у разі 
відмови у державній реєстрації

Адміністратор

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого ДНЯ 3 дня 
надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

^т ат Тею  30Л ^ Г Ну " ' рішення д і і або бездіяльність державного реєстратора можуть бути в порядку,
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань>,

Керівник апарату л
F J Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
І Іечерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

У'З. £23. 3U2/3? № /322
fi ^  ' /

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу -  підприємця до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує, 
У — бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

Сірок
виконання

1.

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Державний Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб,

в
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реєстратор фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

. -

7.

----------------
Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
рттртстпонних сецвісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.
Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті

В
Після проведення 
реєстраційної дії
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печатки державного 
реєстратора

Києві державної адміністрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від

реєстрації
Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
^  О З . Л О / &  № / 6 J

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п

Етапи послуги
Відповідальна

посадова
особа

Структурний підрозділ

Дія 
В — виконує,
У -  бере участь, 
її -  погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів*
* - включно з заповненням запиту, за 
бажанням заявника, встановленням 
особи заявника та перевіркою обсягу 
його повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2. Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
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Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

3.

Оформлення та видача витягу з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, визначеному 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
І Іечерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
_/3f ОЛ JSÛ/& № /££

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ 

юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія
В -  виконує,
У -  бере участь, 
П -  погоджує,
3  - з а т в е р д ж у є

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2.

Виготовлення КОПІЙ 

документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб,

Адміністратор

...............................

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів



2

5.

фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Повернення документів, 
документів, що по гребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

—  [^Перевірка документів на

Державний
реєстратор

Державний
реєстратор

Державний
реєстратор

J Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 

Адміністратор Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації____

В

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Державний І Відділ з питань державної

В

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
днів

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
ДЛЯ усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів
Протягом 24 годин (крім



з
“

наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної дії 
шляхом внесення запису до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення про 
таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

9- Повернення документів у разі 
відмови у державній реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого ДНЯ 3 дня 
надходження від заявника 
заяви про їх поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Zmmmèm ; : KZ Z : T : РІШЄТ ' f  аб° безд™ьшапь держачого можуть бути оскаржені с порядку, визначеному
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
/-3. 03 SMY&

'?0в -}<■

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи 

в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує, 
У -  бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців

В



2

особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.
Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для

Адміністратор

......................................................

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті

В Не пізніше наступного 
робочого дня з дня



з

зупинення розгляду 
документів

Києві державної адміністрації надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
або надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів



електронних сервісів

9.
Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Роз поря дже ння
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

№ /â -З

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-нІдприємців
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В виконує,
У -  бере участь, 
П -  погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів*
* - включно з заповненням запиту, за 
бажанням заявника, встановленням 
особи заявника та перевіркою обсягу 
його повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2.
Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови Державний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
1 Іечерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів



3.

Виготовлення копій 
документів без відображення 
відомостей про реєстраційні 
номери облікових карток 
платників податків та/або 
паспортних даних фізичних 
осіб з проставлянням підпису 
та печатки державного 
реєстратора на кожній сторінці

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.
Надання заявнику копій 
документів, що містяться в 
реєстраційній справі

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, визначеному 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

/ З . ■ Л О / Ç  № З

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення 

відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія
В -  виконує, 
У -  бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В



2

повноважень

2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в
Не пізніше наступного 
робочого Д Н Я  3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення



з

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
або надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів



електронних сервісів

9.
Повернення документів у 
разі відмови у державній

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від

реєстрації
Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

0 3 -  £ 0 / 0  № ^ 5 ^ 5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу

юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія
В -  виконує,
У -  бере участь, 
П  -  погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

2.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій

Адміністратор

..................................

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження
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документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

державної адміністрації документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
Днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від заявника 
заяви про їх повернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві

в
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних



з

держав ної ад м і ністраці ї для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністраї цї

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.

Надання виписки у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в
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Управління (центр) надання
адміністративних послуг

Адміністратор Печерської районної в місті В

Повернення документів у
Києві державної адміністрації Не пізніше наступного

10.
робочого ДНЯ 3 дня

разі відмови у державній надходження від
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату
.

Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

У З -& 3 . Я С /.& Х* / ûj3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Прийом документів* (в 
тому числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та

Відповідальна
посадова

особа

Адміністратор

Структурний підрозділ

Державний
реєстратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті

Дія 
В — виконує, 
У -  бере 
участь,
П -
погоджує,
3 -
затверджує

В

В

Строк
виконання

В день звернення



2

перевіркою обсягу його 
повноважень

Києві державної адміністрації

2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документівДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі 
наявності підстав для 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів на строк, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації
........................................................................... .......................

в
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення



з

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

6.

Поновлення розгляду 
документів (уразі 
зупинення розгляду 
документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав 
для зупинення розгляду 
документів

7.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
або надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

в

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів



електронних сервісів

9.
Повернення документів у 
разі відмови у державній

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від

реєстрації
Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

0 3  Л& Л?  № /(& >

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці в 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етани послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує,
У -  бере участь, 
П -  погоджує,
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису 
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

2.

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

Державний Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб.

в
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реєстратор фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адмі ністрації

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєс трації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на строк, що 
становить 15 календарних 
днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від заявника 
заяви про їх поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

6 .
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.
Перевірка документів на 
наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців

В
_ .

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження



з

Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.

.

Надання виписки у 
паперовій формі*** з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії 
*** - після 
впровадження 
програмного 
забезпечення Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських 
формувань, створеного 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб — 
підприємців та 
громадських 
формувань»

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
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10.

Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Державний
реєстратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
Р .З .С ь З . Я & / У  m - / â d

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування)

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
Структурний підрозділ

Дія 
В -  виконує,
У -  бере 
участь,
П — погоджує, 
3 - затверджує

Строк
виконання

1.

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для 
усунення підстав для 
зупинення розгляду) та 
видача опису 
* - включно з заповненням 
заяви про державну 
реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням 
особи заявника та 
перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

В день звернення

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

2.
Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій

Адміністратор
Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження
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документів в електронній 
формі до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Києві державної адміністрації документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

3.

Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.

Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів на сірок, що 
становить 15 
календарних днів

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

6.
Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців

В

---- ----------- ------------ --------------
Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів) після надходження



з

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

1 документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів

7.

І іеревірка документів на 
наявність підстав для 
відмови в державній 
реєстрації

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

..

Проведення реєстраційної 
дії шляхом внесення запису 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань 
та формування виписки** 
або надання відмови та 
розміщення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів
** - виписка формується 
після надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної фіскальної 
служби

9.

Надання виписки у 
паперовій формі*** з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Т Іечерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної дії 
*** - після впровадження 
програмного 
забезпечення Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та 
громадських формувань, 
створеного відповідно до 
Закону України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В



4

............... .................................. громадських формувань»

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

заявника заяви про їх 
повернення

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку,
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань»

Керівник апарату і О лена ДОНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

</3> Û 3, À&/Ç Nb /S3

№
з/п

. . ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення 

про припинення юридичної особи (крім громадського формування™

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Етапи послуги
Відповідальна

посадова
особа

Прийом документів* (в тому 
числі необхідних для усунення 
підстав для зупинення 
розгляду) та видача опису
* - включно з заповненням заяви про 
державну реєстрацію, за бажанням 
заявника, встановленням особи 
заявника та перевіркою обсягу його 
повноважень

Адміністратор

Структурний підрозділ

Виготовлення копій 
документів в електронній 
формі та внесення копій 
документів в електронній 
формі до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб,

Державний
реєстратор

У правління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Дія 
В -  виконує,
У -  бере участь, 
П -  погоджує,
З - затверджує

Строк
виконання

Адміністратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

В день звернення

в

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів



2
1

фізичних осю — підприємців та 
громадських формувань

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

3.
1 Перевірка документів на 
наявність підстав для 
зупинення розгляду 
документів

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В
Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

4.
Зупинення розгляду 
документів (в разі наявності 
підстав для зупинення 
розгляду документів)

Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

------ ------

1 в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових І 
днів) після надходження 
документів на строк, що 

і становить 15 календарних 
янік

5.

Повернення документів, 
документів, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення ПОЗГЛЯЛЛ/

Адміністратор

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації в

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня

документів Державний
реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

В

надходження від заявника 
заяви про їх повернення

6.

7.

Поновлення розгляду 
документів (уразі зупинення 
розгляду документів)

Перевірка документів на

Державний
реєстратор

Державний ]

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

в

Протягом 24 годин (крім 
вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів, необхідних 
для усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів->іддиі з ниынь державної В іПротягом 24 годин (крім



з

наявність підстав для відмови в 
державній реєстрації

реєстратор реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

вихідних та святкових 
днів) після надходження 
документів

8.

Проведення реєстраційної 
дії ш ляхом внесення запису 
до Єдиного держ авного 
реєстру ю ридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань та 
формування виписки** або 
надання відмови та 
розміщ ення повідомлення 
про таку відмову на порталі 
електронних сервісів

Державний
реєстратор

Відділ з питань держ авної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
П ечерської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації

В

Протягом 24 годин 
(крім вихідних та 
святкових днів) після 
надходження 
документів 
* * - виписка 
формується після 
надходження 
відомостей від органів 
державної статистики 
та державної 
фіскальної служби

9.

Н адання виписки у 
паперовій формі*** з 
проставленням підпису та 
печатки держ авного 
реєстратора

Адміністрато
Р

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
П ечерської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації

В

Після проведення 
реєстраційної д ії 
***- після 
впровадження 
програмного 
забезпечення Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, 
фізичних осіб — 
підприємців та 
громадських 
формувань, створеного 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб ~

Д ерж авний
реєстратор

Відділ з питань держ авної 
реєстрації ю ридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
П ечерської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації

В



підприємців та
громадських
формувань»

10.
Повернення документів у 
разі відмови у державній 
реєстрації

Адміністрато
Р

Управління (центр) надання 
адміністративних послуг 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В
Не пізніше наступного 
робочого дня 3 дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
поверненняДержавний

реєстратор

Відділ з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців 
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені в порядку, 
визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

Керівник апарату Олена ДОНЕЦЬ


