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ІНФОРМАЦІЙЇЕА КАРТ1СА
дачі документів, що містяі 

ної особи та фізичної осоо

стративної послуги та/або центр

гься в реєстраційній справі 
II -  підприємця 

ержавної реєстрації Ч еркаської міської ради
/ надання адміністративних послуг)

Інф ормація про суіс 
та/або центру

’єкта надання адміністративної послуги 
надання адміпістратпвнпх послуг

1 : місцезнаходження м. Черкаси, вул. Благовісна, 170

2 Інформація щодо режиму" 
роботи

ПН-ЧТ- 
П Т -8 

Обідня переБ

8.00-17.15 
00-16.00 
ва 13.00-14.00

Телеф он/факс (довідки), |
адреса електронної пошти і 
та веб-сайт

00-47

Н ормативні акти, якклрі регламен тується надання ад.міністративної послуги

Закони України ЗаЕЮг: Україц 
ю р Е [Д їр ш и х  

форм)вань'

и від 15.05.2003 № 
осіб, фізичних осі^

755-ІУ "Про державну реєстрацію 
-  підприємців та громадських

Акти Кабінету Міністрів 
України

Акти Ц(5нтральних органів 
виконавчої влади

Наїсаг
затвер
реєсц]

Міністерства юстиції У краї 
дження Порядку надання 
у юридичних осіб, фіз 

формувань», зареєс

їни від 10.06.2016 № 1657/5 «Про 
відомостей з Єдиного державного 
ичних осіб -  підприємців та 
трований у Міністерстві юстиції 

України 10.06.2016 за № 839/28969
громадських

УмоБи отри мання адміністративної послуги

Підстава для отримання 
адміністративної послути

Запит фізц 
отрим ІТИ до 
фізищ:их ос 
уповноважен

чної особи або 
к)"менти з реєс"гра

оридичної особи, які бажають 
ційної справи юридичних осіб, 

б -  підприємців |а  г]зомадських формувань, або 
зї особи (далі -  заявник)

Вичерпний перелік 
документів, необхідізих для 
отримання
адіїіністративної послуги

ЗапЕ 
справі 
не має 
(дод;ат 
реєстр^"

[т про надання документів
відпов[ідноі юридичної осо 

стату
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су ЮрЕІДИЧНОІ 0С001 
ок з д6 Порядку надання 

юридичних осіб, фіз 
формувань, затвер 

іїни від 10.06.2016 
юстиції України 10. 

що підтверджує 
ідомостей. 
дання запиту прел 
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громадських 
юстиції Укр 

ерстві
/іуіент,
ІДНИХ Е

азі по
прііїлірник ор

що містяться в реєстраційній 
би, громадського формування, що 

фізичної особи -  підприємця 
відомостей з Єдиного державного 
ічних осіб -  підприємців та 
дженого наказом Міністерства 

№ 1657/5, зареєстрованого у 
.2016 за № 839/28969); 

внесення плати за отримання
Об

ставником додатково подається 
засвідчена копія) документа, що



засвідчує його повноваження, 
ред'являє свій пас 
освідчевіня громад 
земця, або посвідч 

посвідку на гїостійне або тимчасс

І ЗііявЦиіІ::; п 
тимчфове г 
докуі\іент інр

порт громадянина України, або 
гнина України, або паспортний 

рння особи без громадянства, або 
ве проживання
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Порядок та спосіб подання 
док5"Х£Єнтів, необхідних для 
отримання
ал|мінісфативної послути

І
1., У паперовій формі запит пол 
2„ ІВ електронній формі

сервісів Биклю-чн;о з 
порталі

елеіггронних
ВІДПОВІДНОМ)

ається заявником особисто, 
запит подається через портал 
а ухіови реєстрації користувача на

П:іатність (безогглатнісїть) 
надання адміністративної 
п о с л \ т й :

За одержа 
відповідної ь 
статусу іор 
паперовій ф

іня док}"ментів, що 
зридичної особи, грс

містяться в реєстраційній справі 
мадського формування, що не має

ідичної особи, фізичної особи -  підприємця, в
)рмі справляється п

міньм}"му дш[ працездатних осю.
За одержання док}"ментів, що 

відповідної віридичної особи, грс 
стаігу"су юридичної особи, фі 

формі справляєтьсяелеетроннш
встановленої
справ 
не ЗV̂а 
папер

з стату 
звій фс

Пла|Та справляється у відпрвідному розмірі прожиткового
осіб у місячному розмірі, 

чня календарного року, в якому 
докумен'гів, що містяться в 

зться до найближчих 10 гривень

мінімуму для працездатних 
встановленого законом на 01 с 
подається запит про наданні 
реєстрагдійнір справі, та округлю

лата в розмірі 0,07 прожиткового

містяться в реєстраційній справі 
мадського формування, що не має 
шчної особи -  підприємця, в 
плата в розмірі 75 відсотків плати.

за надання документів, що містяться в реєстраційній
ВІДПОВІДНОЇ юридичної осс

су юридичної особг 
рмі.

би, громадського формування, що 
, фізичної особи -  підприємця, В

11 РеКВІЗЕГГИ для сгглати б а н к ! 0|т І̂̂ й К4УВАЧА: Казначей 
ЕСОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 
Ч А ЗВ | ОТРИМУВАЧА: УК у м. 
^А5<УН0К: ІА268999980000031 
Адміцістратгівний збір за видачу

ство України (ЕАП)
38031150

^еркасах/Черкаси/22010300 
18501023002

документів, що містяться в справі

12 Строк надаїшя 
адміністративної посл}/ги

Протягом 
вихідних та с

24 робочих годин 
вяткових днів

після надходження запиту, крім

Перелік підстав для 
ВІДМ0В1І у наданні 
адміністративної посл^щи

Не
отріпм

подан 
ання ви

документ, що 
писки, або плата вн

цідтверджує внесення плати за 
зсена не в повному обсязі

14 Ре|зультат надання 
адміністративної послі/ги

Надання документів, що мі 
відповідної юридичної особи, грс 
стаїусу юридичної особи, фізичн

стяться в реєстраційній справі 
мадського формування, що не має 
ої особи -  підприємця

15 Способн отримання 
відповіді (результату)

У такий саі .1ИЙ спосіб, у я к и й  п здано запит

Начальник управління 
з питань державної реєстрації

/

С.Й. Крамар


