ТВЕРДЖ ЕНО
орядження
Святошинської
нної в місті Києві державної
ш істрації

ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А К А Р Т К А
адм іністративної послуги з дер ж а в н ої реєстрації
створення ю ридичної особи (крім г ром адського формування)
Відділ

питань держ авної реєстрації ю ридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
С вя тош и н сь к ої районної в місті Києві дер ж а в н о ї адміністрації
з

(найменування с у б ’єкта надання адміністративної послуги та/або
центу надання
адміністративних послуг)
Інф орм ація про суб’єкта надання адм іністративної послуги
та/або центру надання адм іністративних п о т у г
На йменування
центру
Управління (Центр) надання адміністративних
на; цання адміністративних
послуг Святош инської районної в місті Києві
ПОІ:луг
державної адміністрації
1. М ісцезнаходж ення
просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115
2. Інформація
реж им у роботи

щодо

Понеділок: з 09:00 до 20:00
Вівторок: з 09:00 до 20:00
Середа: з 09:00 до 20:00
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
Гел.: (044) 424-01-08 (рецепція),
(довідки),
адреса
(044) 424-15-98 (видача документів)
електронної пош ти та Сайт: http://ac.dozvil-kiev.gov л я /
веб-сайт
E -m ail: cnapsrda@ kievcity.gov.ua
Н ормативні акти, якими регламентується надання адміністративної
послуги
4. Закони України

5, Акти К абінету
Міністрів України

Закон України «Про держ авну реєстрацію
ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»
—
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6. Акти центральних
органів виконавчої
влади

Наказ
М іністерства
ю стиції
України
від
8.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм
заяв у сфері держ авної реєстрації юридичних осіб, і
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань»,
зареєстрований
у
Міністерстві
юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;
наказ
М іністерства
ю стиції
України
від і
09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку!
держ авної реєстрації ю ридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, що
мають
статусу
ю ридичної
особи»,)
зареєстрований у М іністерстві юстиції України
09.02.2016 за № 200/28330;
1
наказ
М іністерства
ю стиції
України
від І
23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку
функціонування порталу електронних сервісів
ю ридичних осіб, ф ізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, що не мають статусу
ю ридичної особи», зареєстрований у Міністерстві І
юстиції
України
23.03.2016
за
№ 427/28557;
наказ
М іністерства
ю стиції
України
від І
05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до
написання найменування ю ридичної особи, її І
відокремленого
підрозділу,
громадського І
формування, що не має статусу юридичної особи, j
. зім організації профспілки», зареєстрований у
Міністерстві ю стиції України 05 03 2012 чя
№ 367/20680
'

отримання адм іністративної послуги
7, П ідстава для отримання
Звернення
засновника
(засновників)
або
адміністративної
уповноваж еної ним (ними) особи, або керівника
послуги
державного
органу,
органу
місцевого
самоврядування, або уповноваж еної ними особи
(далі - заявник)
Вичерпний перелік
документів, необхідних
для отримання
адміністративної
послуги, а також
вимоги до них

Д ля_ Державної
реєстрації
створення
ю ридичної особи (у тому числі в результаті
виділу, злиття, перетворення, поділу), крім
створення держ авного органу, місцевої ради,
виконавчого комітету м ісцевої ради, виконавчого
органу місцевої ради, подаються:

заява про державну
і£ Р В Д и ч н ш _ ^ о б и .
у

реєстрацію
заяві
про

створення
державну

з
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реєстрацію створення юридичної особи, утвореної
в
результаті
поділу,
виділу,
додатково
зазначаю ться
відомості
про
відокремлені
підрозділи в частині їх належності до юридичної
особи — правонаступника. У заяві про державну
реєстрацію
створення
юридичної
особи
приватного права мож е зазначатися, що вона діє
на підставі модельного статуту;
заява
про
обрання
ю ридичною
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;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчену
копію) ріш ення засновників, а у випадках,
передбачених законом, ріш ення відповідного
державного органу про створення юридичної
особи;
установчий докум ент ю ридичної особи - у разі
створення ю ридичної особи на підставі власного
установчого документа;
документ, що підтвердж ує реєстрацію іноземної
особи у країні її місцезнаходж ення (витяг із
торговельного, банківського, судового реєстру
тощо), - у разі створення юридичної особи,
засновником (засновниками) якої є іноземна
ю ридична особа;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена
копія) передавального акта - у разі створення
ю ридичної особи в результаті перетворення,
злиття;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена
копія) розподільчого балансу — у разі створення
ю ридичної особи в результаті поділу або виділу;
документи для держ авн ої реєстрації змін про
ю ридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі ю ридичних осіб, фізичних
осіо-підгіриємців та громадських формувань, у
разі створення ю ри дичної особи в результаті
виділу;
докум енти для державної реєстрації припинення
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юридичної особи в результаті злиття та поділу - у
разі створення ю ридичної особи в результаті
злиття та поділу.
2.
Для
держ авної
реєстрації
створення
юридичної особи - держ авного органу, місцевої
ради,
виконавчого
комітету
місцевої ради
подаються:
заява про держ авну
юридичної особи.

реєстрацію

створення

3.
Д ля
держ авн ої
реєстрації
створення
юридичної особи - виконавчого органу місцевої
ради (крім виконавчого комітету) подаються:
заява про держ авну реєстрацію створення
юридичної особи;
акт місцевої ради про створення виконавчого
органу;
акт сільського (селищ ного, міського) голови про
призначення керівника виконавчого органу.
Якщ о документи подаю ться 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
підтверджує його повноваж ення (крім випадку,
відомості
про
повноваження
цього
представника містяться в Єдиному державному
реєстрі
ю ридичних
осіб,
фізичних
осібпідприємців та гром адських формувань)
9. Спосіб подання
1. У паперовій формі докум енти подаються
документів, необхідних
заявником особисто або пош товим відправленням.
для отримання
2. В електронній формі докум енти подаються
адміністративної
через портал електронних сервісів.
послуги
10. Платність

Безоплатно

(безоплатність) надання
адміністративної
послуги
11. Строк надання
адміністративної
послуги

Д ерж авна реєстрація проводиться за відсутності
г
идстав для зупинення розгляду документів та
р
ідмови в державній реєстрації протягом 24 годин
гне ля надходження документів, крім вихідних та
с вяткових днів.
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Зупинення розгляду докум ентів здійснюється в
строк, встановлений для держ авної реєстрації.
Строк зупинення розгляду документів, поданих
державної
реєстрації,
становить
15
календарних днів з дати їх зупинення
12 . Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих
для держ авної
реєстрації

13. Перелік підстав для
відмови в держ авній
зеєстрації

Подання документів або відомостей, визначених
Законом України «Про держ авну реєстрацію
ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань», не в повному обсязі;
невідповідність
документів
вимогам
установленим статтею 15 Закону України «Про
державну реєстрацію ю ридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань»;
невідповідність відомостей, зазначених у заяві
про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним
У документах, поданих для державної реєстрації,
або відомостям, що містяться в Єдиному
державному реєстрі ю ридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань;
невідповідність
відомостей,
зазначених
у
документах, поданих для держ авної реєстрації
Відомостям, що містяться в Єдиному державному
реєстрі
ю ридичних
осіб,
фізичних
осіб
I Підприємців та гром адських формувань;
невідповідність реєстраційного номера облікової
Ікартки платника податків або 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 м аю ть відмітку в паспорті
про право здійснювати платежі за серією та
номером
паспорта)
відомостям,
наданим
Відповідно до статті 13 Закону України «Про
державну реєстрацію ю ридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань»;
подання
документів
із
порушенням
встановленого законодавством строку для їх
подання
Документи подано особою, яка не має на це
повноважень;
у Єдиному держ авном у реєстрі юридичних осіб
ф ізичних
осіб-підприємців
та
громадських
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формУвань містяться відомості про судове
ріш ення щодо заборони проведення реєстраційної
/А
не усунуто підстави для зупинення розгляду
документів протягом встановленого с трок у
документи суперечать вимогам Конституції та
законів України;
уц
а
поруш ено
встановлений
законом
порядок
створення ю ридичної особиневід повідність найм енув; ння юридичної особи
вимогам закону;
щодо засновника (учасника) юридичної особи
створюється, проведено державну реєстрацію
рішення про припинення ю р и ди ч н о ? особи в
результаті її ліквідації

14. Результат надання
адміністративної
послуги

В н е с е н н я -^ ^ г о
з ~
Єдиного
державного реєстру ю ридичних осіб, фізИЧН„ х
осіб-підприємців та громадських формуваньвиписка
з
Єдиного
державного
реєстру
ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
іромадських формувань;
установчий

докум ен т

ю ридичної

особи

в

скануванні
Ф° РМІ’
ВИГОТОВЛений
“ ляхом
п іп гГ
у ра31 ств0Рен™ ю ридичної особи на
підстав, власного установчого документаповідомлення
про
в іл м п т /
П
п є ргтп я ттііJo
відмову
в
державній
Р_ ^ рації 13 зазначенням виключного переліку
підстав для відмови
переліку

15. Способи отримання
відповіді (результату)

Результати н а д а ї ^ ^
Є дЄ
„ ногоРЛГ НОГ РЄ£СТРаЦІЇ (у Т0Му ЧИСЛІ вип™ з
Я з и ч н и х ДЄРГ Н0Г0 РеєстРУ юридичних осіб,
<1ізичних осіб - підприємців та громадських
формувань та установчий документ юридичної
особи) в електронній формі оприлюдню ються на
ріал і електронних сервісів та доступні для їх

пошуку за кодом доступу.
р е єсір у

'

“ 3аЯВНШШ 3 ЄДИН0Г0 Д^Р*авного І
ю ридичних
осіб,
фізичних
осіб-

в и п и с к : а Т ї а Гр0Мадаьких Формувань надається І
п—
• паперовій формі з проставленням
)
печатки держ авного реєстратора та

" Z

;

вГ ___
ченої
Законом
«
«П
випадку,
якщ оУк^ державним
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реєстратором є нотаріус) - у разі подання заяви
про державну реєстрацію в паперовій формі.
разі
відмови
в
державній
реєстрації
документи, подані для державної реєстрації,
повергаю ться
(видаються,
надсилаються
поштовим відправленням) заявникові не пізніше
наступного робочого дня з дня надходження від
заявника заяви про їх повернення

Керівник апарату

/

