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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги з державноi ресстрацiiзмiн до вЦомостей про юридичну особу -

релiгiйну органiзацiю, що мiстяться в €диному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчих документiв

юридичноi особи

.Щепартаменту з питань реестрачii виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрачll)

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноi послуги таlабо центу надання адмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуrи
таlабо центру надання адмiнiстративних поспуг

1 Найменування та
мiсцезнаходження
центрiв надання
адмiнiстративноi послуги

,Щепартамент (L{eHTp) надання адмiнiстративних послуг виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)
м. КиТв, вул. [нiпровська набережна, l9-б

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Голосiiвськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ
м, КиiЪ, проспект ГолосiiЪський, 42

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг .Щарницькоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, вул. Олiйника,21

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, проспект Маяковського, 29
м. КиiЪ, проспект Лiсовий, З9-а

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг ЩнiпровськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
м. Киiв, XapKiBcbKe шосе,l8

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг ОболонськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. Киiв, вул. Маршала Тимошенка, lб

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг ПечерськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиiЪ, вул, М. Омеляновича - Павленка, l5

Управлiння (I_[eHTp) надання адмiнiстративних послуг ПодiльськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
м. КиIв, вул. Костянтинiвська-Хорива, 9/6

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Свято шинськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
м. КиiЪ, проспект Перемоги, 97

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Солом' янськоТ

районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
м. Киiв, проспект Повiтрофлотський, 4l
м. КиТв, бульвар Чоколiвський,40
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Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi Киевi дерrкавноi адмiнiстрацiТ
м. КиiЪ, бульвар Т. Шевченка,2614

м. КиiЪ, вул. Б.Хмельницького,24

2 Iнформацiя щодо режиму
роботи центрiв надання
адмiнiстративноi послуги

Графiк прийому документiв
.Щень тижня Часи прийому

понедiлок: четвер 9:00-20:00
п'ятниця 9:00-16:45
субота 9:00-18:00
недшя вихlднии

J Телефони/факси
(ловiлки), адреси
електронноi пошти та
веб-сайти центрiв
надання адмiнiстративноi
послуги

,Щепартамент (I-{eHTp) надання адмiнiстративних послуг виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii)
(044) 202-60 -з8, 202-60 -з9
e-mail : nap@kievcity.gov.ua
http ://ac.dozvil-kiev. ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Голосiiвськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(044) 28 l -66 -66, 281-66-64
e-mail: dozvi l_golos@ukr.net
http://kyivcnap. gоч.uа

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Щарницькоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(044) 564_90-26, 565_00-1 l
e-mail : zastypnik@kmda. gov. ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстративних послуг,ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 54б_99_00, 548_29-0 l
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap. gov.ua
(044) 5 l 8_04_76, 5 l 8-04-79, 5 l 8-04-62
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap,gov.ua

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Щнiпровськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 366-86-02, 366-86_0 l
e-mail: dozvid@ukr.net
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг ОболонськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 426 -5 6-6 5, 426-85 - 5 5

e-mail: oboloncentre@i.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (L{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(044) 280-41-97
e-mail : cnap@pecfuda. gоч.ча
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (t{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(044) 425 -42-4 4, 482-5 5 -4 l,
425-51-49
e-mail: dozv ilpodil@ukr.net
http:// kyivcnap.gov.ua
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Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Святошинськоi

районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 424-0 |-08, 424- l 5-98, 299-08-65
e-mail: dozvil-center sv@ukr.net
http :// kyivcnap. gоч. uа

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг Солом'янськоТ

райоЕЕоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(044) 207_09_б8
e-mail : спар@,sоlоr. gоч.uа
http:// kyivcnap.gov.ua
(044) 207_39-40
e-mail: cnap@solor.gov.ua
http:// ýivcnap.gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних
Шевченкiвськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
(0 44) 27 8 -7 | -60, 226 -з | -9 7

e-mail: спаD@shеч.gоч.uа
http:// ýivcnap.gov.ua
(044) 2з 5 -з2- | 6, 288-22-62.23 4 -92-,7 2
e-mail: cnap@shev. gov.ua
http :// kyivcnap. gov. uа

посл}т

Нормативнi актш, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi посJIуrш

4 Закони УкраiЪи закон Украiъи <про державну реестрацiю юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>

5 Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

постанова кабiнету MiHicTpiB украiъи ьiд25.12.2015 м 11зз <про

надання послуг у сферi державноi реестрацiт юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань у скороченi
строки); постанова кабiнету MiHicTpiB украiни вiд 04.12.20t9 Jф

I|37 кПитання Сдиного державного веб - порт:tлу електронних
послуг та Сдиного державного портЕrлу адмiнiстративних послуг>

6 Акти центрttльних
органiв виконавчоi влади

наказ MiHicTepcTBa юстицiт украiъи вiд 18.11.201б Jф 3268/5 кпро
затвердження форм заrIв у сферi державнот реестрачii юридичних
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських формувань>,
заресстрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 18.1 1 .2016 за

Jф 1500/29630;
наказ MiHicTepcTBa юстицiт украiъи вiд 09.02.2016 J\lb з5915 <про

затвердження Порялку державнот реестрацii юридичЕих осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, що не мчlють

статусу юридичноi особи>, зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 09.02.20|6 за J\Ъ 200/283З0;

наказ MiHicTepcTBa юстицii украiъи вiд 2з.0з.2016 Jф 78415 кпро
затвердження Порядку функцiонування портаIry електронних cepBiciB

юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських

формувань, що не мають статусу юридичноi особи>, зареестрований

у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 2З.0З.20|6 заNs 427/28557;
наказ MiHicTepcTBa юстицiт украiъи вiд 05.03.2012 J\{ъ з6815 кпро

затвердження Вимог до написання найменування юридичноi особи, if
вiдокремленого пЦроздiлу, громадського формування, Iцо не мае

статусу юридичноТ особи, KpiM органiзацii профспiлки>>,

заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 05.03.2012 за

Jф 367120680

Умови отримання адмiнiстративноi посJryги

7 Пiдстава дJuI отримання звернення уповноваженого представника юридичнот особи
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адмшlстративно1
послуги

(далi - заявник)

8 Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
дJUI отримання
адмiнiстративноТ
послуги

1. Для державноТ реестрацii змiн до вiдомостей про юридиIIну
особу, що мiстяться в единому державному peecTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань (да_rti -
€диний державний реестр), у тому числi змiн до установчих
документiв юридичноi особи, подalються:

зuIва про державну реестрацiю змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в единому держiшному peccTpi;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення
уповнова)кеного органу управлiння юридичноi особи про змiни, що
вносяться до Сдиного державного реестру, KpiM вIIесення змiн про
мiсцезнаходження та про здiйснення зв'язку з юридиtшою особою;

документ про сплату адмiнiстративного збору, KpiM внесення змiн
до iнформацii про здiйснення зв'язку з юридичною особою;

установчий документ юридиtшоТ особи в новiй редакцiТ - у разi
внесення змiн, що мiстяться в установчому документi;

примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
засвiдчуе гIовноваження представника засновника (уrасника)
юридичноi особи - у разi yracTi представника засновника (уrасника)
юридичноТ особи у прийняттi рiшення уповновarкеним органом

управлiння юридичноi особи;
примiрник оригiна_пу (нотарiально засвiдчена копiя) перsдав:шIьного

акта або розподiльчого балансу _ у разi внесення змiн, пов'язаних iз
внесенЕям даних про юридичну особу, правонаступником якоТ е
зареестрована юридична особа;

зaшва про обрання юридичною особою спрощенот системи
оподаткування таlабо р9естрацiйна заява про добровiльну реестрацiю
як платника податку на додану BapTicTb, та/або заява про вкJIюченЕя

до Реестру неприбугкових установ та органiзацiй за формами,
затвердженими вЦповiдно до законодавства, - за бажанням заявника у
разi внесеншI до устаIIовчих докр{ентiв змiн, якi впливають на

систему його оподаткування* ;

Якщо докуIuенти подчtються особисто, зtulвник пред'являе

документ, що вИповiдно до закону посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником додатково подаеться

примiрник оригiналу (нотарiально засвИчена копiя) документа, що
пiдтверджуе його повнов.t)кення (KpiM випадку, коли вЦомостi про

повновtDкення цього представника мiстяться в Сдиному державному
peecTpi).

Для цiлей проведення реестрацiйних дiй докуN[ентом, що засвiдчуе
повноваження предстalвника, е документ, що пiдтверджуе
повновilження законного представЕика особи, або нотарiально
посвiдчена довiренiсть

9 Спосiб подання
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги

1. У паперовiй формi документи подаються зzulвником особисто або

поштовим вiдправленням.
2. В електроннiй формi документи подаються з використанням

единого державного вебпортzLлу електронних послуг, а щодо послуг,
надання яких зtlзначений вебпортал не забезпечуе, - через порт€Lл

електронних cepBiciB* *

10 платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi

За державну реестрацiю змiн до вiдомостей про юридичЕу особу
(KpiM благодiйноi органiзацii), що мiстяться в единому держчIвному
peecTpi, KpiM внесення змiн до iнформацii про здiйснення зв'язку з



5

послуги юридичною особою, справJIяеться адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,3

прожиткового MiHiMyMy дJIя працездатних осiб.

.Щержавна ресстрацiя може проводитися у скороченi строки, KpiM

випадку, передбаченого абзацом першим частини третьоi cTaTTi 4
Закону УкраТни <Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>.

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей у скороченi строки
проводиться виключно за бажанням з{UIвника у разi внесення ним

додатково до адмiнiстративного збору вiдповiдноi плати:

у подвiйному розмiрi адмiнiстративного збору - за проведення

державноi реестрацiТ змiн до вiдомостей протягом шести годин пiсля
надходження докрлентiв;

у п'ятикратному розмiрi адмiнiстративного збору - за проведення

державноi реестрацii змiн до вiдомостей протягом двох годин пiсля
надходження документiв.

Адмiнiстративний збiр та плата за державну реестрацiю змiн до
вiдомостей у скороченi строки справJIяеться у вiдповiдному розмiрi
вiд прожиткового MiHiMyMy дJIя працездатних осiб, встановленому
законом на 01 сiчня к1лендарного року, в якому подаються вiдповiднi
документи дJuI проведення реестрацiйноТ дii, та округлю€ться до
найближчих 10 гривень.

Адмiнiстративний збiр не справJuIеться за державну реестрацiю змiн
до вiдомостей про юридичну особу, у тому числi змiн до установчих
документiв, пов'язаних з приведенЕям ix у вiдповiднiсть iз законами
Украiни у строк, визIIачений цими законами.

У разi якщо законами визначено строк дJlя приведення у
вЦповiднiсть до них, адмiнiстративний збiр не справJuI€ться при
BHeceHHi змiн до вiдомостей, у тому числi змiн до установчих
документiв, у строк, визначений цими законами

11 Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

,Щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi пiдстав дJuI

зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй peecTpauii
протягом 24 годин пiсля надходженЕя документiв, KpiM вихiдних та

святкових днiв.
Зупинення розгляду документiв здiйснюеться у строк, встановлений

дJuI державноi реестрацii.
Строк зупинення розгляду документiв, поданих дJuI державноi

реестрачii, становить 15 календарних днiв з дати ix зупинення

|2 Перелiк пiдстав для
зупинення розгляду
документiв, поданих дJuI

державноi реестрацii

Подання документiв або вiдомостей, визначених Законом УкраТни
кПро державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань)), не в повному обсязi;

невiдповiднiсть документiв вимогам, установленим статтею 15

Закону УкраТни <Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>;

невiдповiднiсть реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв або cepiТ та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi мають
вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiею та
номером паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi 13

Закону УкраТни кПро державну реестрачiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>;

несплата адмiнiстративного збору або сплата не в повному обсязi;
подання документiв з порушенням встановленого законодавством

строку для ix подання

13 Перелiк пiдстав для .Щокументи подаЕо особою, яка не мае на це повноважень;
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у елиному державному peecTpi мiстяться вiдомостi про судове

рiшення щодо ruборо"" проведення ресстрацiйноi дii;
документи ,rодч"l до ненrLлежного суб'екта державноТ peecTpauiT;

не усунуто пiдстави дJIя зупинення розгляду документiв протягом
встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституцii та законiв Украiни;
невiдповiднiсть найменування юридичноi особи вимогам закоЕу;

щодо юридичноi особи, стосовно якоi в единому державному
peecTpi мiститься запис про судове рiшення щодо визнання повнiстю
або частково недiйсними рiшень засновникiв (учасникiв) юридичноi
особи або уповноваженого ними органу, визнання повнiстю або

частково недiйсними змiн до установчих докрлентiв юридичноТ

особи, якщо таке рiшення або його частиЕу визнано недiйсними,
змiни до установчих документiв юридичнот особи е пiдставою для
проведення ресстрацiйних дiй ;

невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про державну

реестрацiю, вiдомостям, зазначеним у документах, поданих дJUI

державноi реестрацii, або вiдомостям, що мiстяться в Сдиному

державному peccTpi чи iнших iнформацiйних системах, використанЕя
якиХ передбаченО Законом УкраТни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань>;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, поданих дJuI

державноТ реестрачii, вiдомостям, що мiстяться в единому

державному peecTpi чи iнших iнформацiйних системах, використаннrI

"*"' передбачено Законом Украihи <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань>

вИмови у державнi
реестрацii

внесення вiдповiдного запису до Сдиного державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань;
виписка з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних

осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань - у разi внесення змiн

до вiдомостей, що вiдображаються у виписцi;

установчий документ юридичноТ особи в електроннiй формi,
виготовлений шJUгхом сканування у разi внесення змiн до

установчого документа;
повiдомлення про вiдмову у державнiй ресстрацii iз зазначенням

виключного перелiку пiдстав для вiдмови

Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

14

РезультатИ наданнЯ адмiнiстративноТ послуги у сферi державноi

реестрацii (у тому числi виписка з Сдиного державного ре€стру
юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських

формувань та установчий докрлент юридичноТ особи) в електроннiй

Форri оприлюднюються на портrrлi електронних cepBiciB та доступнi
для ik пошуку за кодом доступу.

за бажанням заrIвника з единого державного ресстру юридичних

осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських формувань
надаеться виписка у паперовiй формi з проставленням пiдпису та

печатки державного реестратора у разi подання з:uIви про державну

реестрацiю у паперовiй формi.
У разi вiдмовИ У державнiй peecTpauii докумеIIтИ, поданi дJUI

державноi реестрацii (kpiM документа про сплату алмiнiстративного

, повертаються (видаються, надсилаютьсязбору) поштовим

15 Способи отримання
вiдповiдi фезультату)
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вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня
надходження вiд зшIвника зzuIви про ix повернення

* Пiсля впровадження програмного забезпечення единого державного реесту юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань, створеного вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про лержавну реестраuiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громалських формувань);
** Пiсля доопрацювання единого державного вебпорталу електронних послуг таlабо порталу електронних cepBiciB, якi
булуть забезпечувати можливiсть подання таких документiв в електроннiй формi

В.о. директора Володимир ПУТIЙ


