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до накzву.Щепартаменту з питань

реестрацiТ виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ)
03 L-b2 Jф Jr-

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноl послуги з державноi ресстрацii рiшення про вiдмiну рiшення про

припинення юридичноi особи - релiгiйноi органiзачii

.Щепартаменту з питань peccTpauiT виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

(найменування суб'екта надання алмiнiстративноТ послуги таlабо центру надання адмiнiстративних пос.rryг)

Iнформачiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послуги
таlабо центру надання адмiнiстративних послуг

l Найменування та
мiсцезнаходження центрiв
надання адмiнiстративноi
послуги

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ
м. КиТв, проспект ГолосiТвський, 42

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
.Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, вул. Олiйника,2l

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii
м. Ки'tЪ, проспект Маяковського, 29
м. КиТв, проспект Лiсовий, 39-а

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
.Щнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. Киiв, XapKiBcbKe шосе,18

Управлiння (I-{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
м. КиiЪ, вул. Маршала Тимошенка, lб

Управлiння (L{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. Киiв, вул. М. Омеляновича - Павленка, l5

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
подiльськот районнот в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацii
м. КиТв, вул. Костянтинiвська-Хорива, 9lб

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративЕих послуг
Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, проспект Перемоги, 97

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацiТ
м. КиТв, проспект Повiтрофлотський, 41
м. КиiЪ, бульвар Чоколiвський,40
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Управлiння (Щентр) надання
Шевченкiвськоi районноТ в
адмiнiстрацii
м, КиiЪ, бульвар Т. Шевченка,2614
м. Ки'tЪ, вул. Б.Хмельницького,24

адмlнlстративних послуг
MicTi Кисвi дерrкавноi

2 Iнформацiя щодо режиму
роботи центрiв надання
алмiнiстративноТ послуги

Графiк прийому документiв
.Щень тижня Часи прийому

понедlлок: четвер 9:00-20:00
п'ятниця
субота 9:00-18:00
недiля вихrднии

.щепарталлент (щентр) надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii)
(0 44) 202-60 -3 8, 202- 60 -з9
e-mail: nap@kievcity. gоч.ча
http ://ac.dozvil-kiev.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(044) 28 1 _66 -66, 281-66-64
e-mail: dozvil_golos@ukr.net
http ://kyivcnap. gоч.uа

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
.Щарницькоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(044) 564_90-26, 565-00-1 1

e-mail: zastypnik@kmda. gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
,Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
(044) 546-99-00, 548-29-0 l
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap,gov.ua
(044) 5 1 8-04_76, 5 1 8_04_79, 5|8-04-62
e-mai1: cnap@desn.gov.ua
http :// kyivcnap, gоч.ча

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
,.Щнiпровськоi районно1 в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 366-86-02, 366_86_0l
e-mail: dozvid@uk.net
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 426-56-6 5, 426-8 5 - 5 5

e-mail: оЬоlопсепtrе@i.uа
http:// ýivcnap.gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
ПечерськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(044) 280_41-97
e-mail: спар@ресhтdа.gоч.ча
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(04 4) 425 -42-44, 482- 5 5 -4 l,

9:00-16:45

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



з

425-5|-49
e-mail: dozvilpodil@ukT.net
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (I-{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
СвятошинськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
(044) 424-01_08, 424-1 5-98, 299-08-65
e-mail: dozvil-center sv@ukT.net
http:// ýivcnap.gov.ua

Управлiння (I]eHTp) Еадання адмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(044) 207_09-68
e-mail: спар@sоlоr.gоч.uа
http:// kyivcnap.gov.ua
(044)20,|-з9-40
e-mail: cnap@solor.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання
ШевченкiвськоТ районноi в

адмiнiстрацii
(0 44) 27 8 -,7 l -60, 226 -з | -97

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua
(0 44) 2з 5 -з2-1 6, 288 -22-62.2з 4 -92-7 2

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

адмlнlстративних послуг
MicTi Киевi державноi

Нормативнi акти, якими рег,ламентуеться надання адмiнiстративноi пос;ryги

4 Закони УкраiЪи Закон Украiни <Про державну реестрацiю юридичних осiб,

фiзичних осiб - пйприемцiв та громадських формувань>

5 Акти Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вtд 04.|2.2019 Jф l137
<<питання Сдиного державного веб - порталу електронних
послуг та единого державного портitлу адмiнiстративних
послуг)

6 Акти центрtLльних органiв
виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 09.02.201б J\ъ 35915

<Про затвердження Порядку державноi реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формрань,
що не мають статусу юридичноi особи>, заресстрований у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 09.02.2016 за Jt 200/28330;

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 2З.OЗ.201б N9 78415

<про затвердження Порялку функцiонування портilлу

електронних cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдприемцiв та громадських формувань, що не мають статусу
юридичноi особи>, зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ

УкраiЪи 2З.OЗ .20I б за Ns 427 1285 57

Умови отримання адмiнiстративпоi шосJryги

7 Пiдстава дJIя отримання
адмiнiстративноi послуги

юридичноiЗвернення уповнова:кеного представника
особи (далi - заявник)

8 Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних дJrя
отримання адмiнiстративноi
послуги

Примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя)

рiшення уrасникiв юридичноi особи або вiдповiдного органу
юридичноi особи про вiдмiну рiшення про припиненнJI

юридичноТ особи;



примiрник оригiнчLлу (нотарiально засвiдчена копiя)

документц що засвiдчуе повновtDкенЕя представника
засновника (уrасника) юридичноi особи у ра.зi yracTi
представника засновника (уrасника) юридичноТ особи у
прийняттi рiшення уповнова)кеним органом управлiння
юридичноТ особи.

Якщо документи подtlються особисто, зчuIвник пред'являе

документ, що вiдповiдно до закону посвiдчус особу.
У разi rrодання документiв представником додатково

подаеться примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя)

документа, що пiдтверджус його повновiDкення (KpiM випадку,
коли вiдомостi про повновtDкення цього представника
мiстяться в Сдиному державному pe€cTpi юриличних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань)
.Щля чiлей проведення реестрацiйних дiй документом, що

засвiдчуе повнова:кеЕня представника, е документ, що
пiдтверлжуе повноваження законного представника особи, або

нотарiально посвiдчена довiренiсть

9 Спосiб подання докуплентiв,
необхiдних для отримrlння
адмiнiстративноi послуги

1. У паперовiй формi докр{енти подЕlються заrIвником
особисто або поштовим вiдправленнJIм.
2. В електроннiй формi докуN(енти подtlються з

використанням единого державного вебпортаJIу електроЕних
послуг, а щодо послуг, надання яких зазЕачений вебпортirл не

забезпечуе, - через порт:tл електронних cepBiciB*

10 Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адмiнiстративноТ послуги

,Щержавна реестрацiя проводиться за вiдсутностi пiдстав для
зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй
реестрацii протягом 24 годпн пiсля надходження докрлентiв,
KpiM вихiдних та святкових днiв.

Зупинення розгляду докlментiв здiйснюсться у сц)ок,
встановлений для державноi реестрацiТ.

Строк зупинення розгляду документiв, поданих дJuI

державноi реестрацii, становить 15 календарних днiв з дати tx
зупинення

|2 Перелiк пiдстав дJuI зупинеЕня
розгляду документiв, поданих
дjIя державноi реестрацii

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

невйповiднiсть документiв вимогам, установленим статтею
15 Закону УкраiЪи кПро державну реестрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>;

подання документiв з порушеЕням встановленого
законодавством строку для iх поданЕя

13 Перелiк пiдстав для вiдмови у
державнiй реестрацii

.Щокументи подано особою, яка не мае на це повIIоважень;

у единому державному peecтpi юридичних осiб, фiзичних
осiб пiдприемцiв та громадських формувань мiстяться
вiдомостi про судове рiшення щодо заборони проведення

реестрацiйноТ дiТ;
не усунуто пйстави дJuI зупиненЕя розгляду документiв

4
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протягом встановленого строку;
документи поданi до неналежного суб'екта державноi

реестрацii;
документи суперечать вимогам Конституuii та законiв

Украiни;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у док)rментах,

поданих для державноI реестрацii, вiдомостям, що мiстяться в
единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань чи iнших
iнформацiйних системах, використання яких передбачено
Законом УкраiЪи <Про державну реестрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>

|4 Результат надання
адмiнiстративноТ послуги

Внесення вiдповiдного запису до Сдиного державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань;

повiдомлення про вiдмову у державнiй ресстрацii iз
зазначенням викJIючного перелiку пiдстав для вiдмови та
рiшення суб'екта державноi реестрацii про вiдмову у
державнiй реестрацii

l5 Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Результати надання адмiнiстративноТ посlryги у сферi
державноi реестрацii в електроннiй формi оприлюднюються
на порта-lri електронних cepBiciB та доступнi для ix пошуку за
кодом доступу.

У разi вiдмови у державнiй реестрацii докрленти, поданi для
лержавноi ресстрацii, повертаються (видаються, надсилrlються
поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного
робочого дня з дня надходження вiд заявника заrIви про ix
повернення

* ПiслЯ доопрашовання единоГо державноГо вебпорта.Пу електронНих послуГ таlабО портarлУ електронних cepBiciB,
якi будуть забезпечувати можливiсть подання таких документiв в електроннiй формi

В.о. директора Володимир ПУТIЙ


