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1. Прийомна описом
1документів, які подаються 

для видаш документів, шо 
містяться в реєстраційній 
справі вілповідної 
юридичної особи та 
фізичної особи -  
підприємця
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В день надходження 
заяви.

2. Видача заявнику опису, 
за яким щзиймаються 
документи, з відміткою про 
дату [їх отримання та кодом

І

доступу в той спосіб, 
відповідно до якого були 
подані документи.
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Протягом 24 
робочих годин після 
надходження 
поданих документів

6. Видача документів, пі;о 
містятьс5і в реєстрацшній 
справі відповідної 
юриїдичної особи та 
фізичної бсоби -  
підприємця в паперовій 
формі заявнику" або 
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7. За заяною заявника 
повертак>ться Гвидаюдься. 
надсилаються поштовим 
відправле^ішям):

Д0КУ|МЄНТ1Ї, при відмові У" 
видачі документів, що 
містіпься У" реєстраційній 
спракі.

У іразі відмови, подані 
документи зберігаються 
фронт-офісом, що 
забезпечував прийнятім та 
з берігання: таких 
документів, протягом 
трьох років
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Не пізніше 
наступного робочого 
ДНЯ з дня 
надходження від 
заявника заяви про 
їх повернення.

Начальник управління 
з питань державної реєстрації С.Й. Крамар


