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ІНФОРМАЩІШІА, КАРТ 
адміністративної послуги з державної реєстрації

щ в Єдиному державному 
підприємців та громадсьв 
итань держ авної реєстр а ц і ї

(найменування суб’єЕсга недавня адімінісщативної послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО І  
Нак£із управління з питань ' 
державної реєстрації Черкаської 
міської ради 
від 05.09.2019 Ао 19

КА
змін Д|0 відомостей про фізичну особу 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
их формувань

Ч еркаської міської ради
та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання і 
та/або центру надання адміні

дмініс|гратнвної послуги 
стративних посл;уг

1 Місцезнаходження м. Г̂еркасі|і, вул. Благовісна, 170
2 Інформація нюдо рсЕ 

роботи
симу

(

П Н |Ч Т -8.00-17.15 1 
ГІТ-8.00-16.00 

)бідняререрва 13.00-14.00

й Телефон/факс (дові, 
адреса електріонної п( 
та веб-сайт

їки),
)ШТИ

33-00-47

Нормативні аісги. якими регламентується г[адання адміністративної послуги

4 Закони України
і

Закон України «Гір 
фізшнптх осіб -  ііідпр

0 дер: 
иємців

якавну реєстрацію юридичних осіб, 
та громадських формувань» ■

5 Акти Кабінету Міністрі 
України

в Постанова Кабінет 
№ 1133 «ПрЬ над£ 
юридіпших осіб, фі: 
ф6рм}тіань у скороч;е]

у М:
ННЯ П' 
ЦПІНИХ
гі строї

іністрів України від! 
зслуг у сфері державне 
осіб -  підприємців та 

ш»

25.12.2015І
зї реєстрації 
громадських

6 Акти централі.ни>[ орта: 
виконавчої влади

ЇІВ Наказ Міністерства к 
затверщження форм з 
осіб, фізичних осіб 
зареєстрований у̂ Мі 
1500/29630;

наказ Міністеїзств 
«Про затвердження 
осіб, фізичних офб - 
не мають статубу 
Міністерстві юстиції 

накііз Міністерства 
затвердження Порія; 
сервісів юритщчУйх 
громадських формув; 
зареєстрований у К 
№427/28557

)СІ'ИЦІЇ
аяв у с
-  ПІДГІ
нісітерс

г юстг 
Поряд 
підпр] 

юри 
Укращ 
юетиц
ік}' Ф:

осіб, 
шь, ще 
[іністе^

України від 18.11.21 
іфері державної реє 
шємців та громаді 
тві юстиції Україн

ції України від 0\ 
ку держаЗної реє( 
їємців та ігромадсьі
ДГІЧИОЇ С0ООИ»,
|и 09.02.2016 за № 2 
їУкраїни від 23.03. 
чгкціонування пор 

фізичних осіб - 
І не мають статусу 
)стві юстиції Укре

016 № 
страці 
зьких 
и 18.1

5.02.2
лраці
ЦГХ ф{
^ареєс
00/282
І2016]
тал}̂
- під 
юриді 
цни 2

1 3268/5 «Про 
Гї юридичних 
формувань»,!
1.2016 за №|

1

)16 № 359/5: 
юридичних: 

ірму^ань, що 
трований V! 
ЗО; '  ̂

784/5 «Про і 
елек іронних 1 
приємців та 
|ічної особи»,
13.03.2016 заі

мови отримання адмініст 1 .. , іративної послуги

7 Еіідстава для отримання 
адміністративної послуг и

Звернення І1ІЗЙЧН( 
особи (далі-заявш

:>ї особі 
:к)

;і — підприємця або іптовноваженої нею

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідаих для

Заява про держаЦ 
особу -  підприєхщя.

у реєс' 
, ш;о міі

::рацію змін до відомосте! 
(лятьсія в Єдиному ;|іе.ржаі

1 про фізичну 
вному реєстрі



отримання адміністрати|вної 
послуги

зинншюридичних осіб, ф 
формз^ань; : 

документ про сп 
державної реєстрації змін 
батькові або місцезнаходже

картки -  у разі 
реєстраційного номера обл

осю -  підприємців та

пату адміністративного збору
'відомостей про прізвище,. їм я, по

зня фізичної особи -  підп

громадських

-  у випадку

риємця;
КОПІЯ довідки про зміну реєстраційного І  номера облікової

внесення змін, повязаних

КОПІЯ першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про
наяізність права зДійсніої 
номером паспорта -- у раз 
серії та номера паспорта, 
релігійні переконання відм
номера 00Л1К0В01 ксртки платника податків, повідомили про це
відповідний контрошоючий, орган і мають відлїітку в
право здійснювати платежі

повноваження цьо 
державному реєстрі 
та громадських! фор 
примірник орищнал 
що засвідчує |його повноваження

13 зміною
К0В01 картки платника податків;

ати оудь-які платежі за серією та 
і внесення змін, пов'язаних із зміною 
-  для фізитаих осіб, які через свої 

овилися від прийняття реєстраційного

паспорті про
за серією та номером паспорта.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій 
паспорт гро|мадянгна У #аїни, або тимчасове посвідчення 
громадянина України, або 
посвідчення особи б 
тимчасове проживав 

У разі подання і доюшентів, крім випадку, коли відомості про 
го представника містяться в Єдиному

на. України, аоо тимчасове
паспортний доку^гент, іноземця, або 

з громадянства, або посвідау н^ постійне або 
ня.

юридичних осіб, фізичних! осіб -  підприємців 
м}пані, представником додаткс^во подається 
у (нотаріально засвідчена копія) документа.

Спосіб подання докумеї 
необхідних для отримав 
адміністративної послуг

тів,
ня
и

1. У паперовій! формі док 
або поштовигії відправленні

2. В електронній фюрмі 
електронних рервісів

т іе н т и  подаються заявни 
ям. '

донрменти подаються

[СОМ осооисто 

через портал

10 Платність (безоплаї'ністі) 
надання адміністратавної 
послуги

ржавної: реєстрації змін до вщ 
батьк!ові або ^іісцезнайоджен

За проведення де 
прізвище, ім'я,! по 
особи -  підпЄиєлщя сплач}
0,1 прожиткового МІЯІМЗМ)'

За державі|іу реє(пр>ацік  ̂ на підставі докз-ментії; 
електронній формі, -- 75 від 

Державна реєстрація зм 
проводаться виключно за 6
додатково до ад\іщір

у подвшно^г}^ роз> 
державної ре’рстраці 
після надходження 

у п ’ятикратному 
проведення їцержав^ 
двох годин пі|Сля на,

тііатив 
ііріі алу 
ї ЗМІН

ється адміністративний з 
для працездатних с|сіб

омостеи про 
ня фізичної 
бір у розмірі

поданих в 
збору, 

скорочені строки 
йжйння.м заявника у разі внесергая ним

юткіів адміністративігїого 
и  до відомостей 5

ного збору відповідної п^^ати:
пністрагийного зоору -  з 
до відомостей ПР0Т5Т0М

юору -  за

Адміністративний 
прожиткового міні? 
розмірі, встановлене 
якому подаїються 
реєсіраційної дії, та

дотогейтів;
розмірі адміністративного 

ої рефтрації змін до відомостей протягом 
Дхсіджецня ДОКЛОііЄнТІВ.

правляєтьря у відповідному^ розмірізоїр
іл̂ му для працездатних осіб у місячному 
ТО' законом на 011 січня календарного року, в

В1ДП0

а проведення 
шести годин

ВІДНІ документи ДЛЯ
окрутлюється до найближтріх 10

проведення
гривень

11 Реквізити для сплати БАНК ОТРИМУВАЧ 
КОД ОТРИМУВАЧ/

А: Казначейство України (ІЗАЧ 
(ЄДРІЦОУ): 38031150
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НАЗВА ОТРИМУВ^ .ЧА: УК у м.Черкасах/Черкгіси/22010300
РАХУНОК: ІІА2689999800.00031418501023002І
Адміністративний 
юрщщчних оріб та 4

зоїр за проведення державної 
ІЗИЧНТГХ осіб-підприємців І

реєстрації

12 Строк надання 
адміністративної послугй

Державна реєстра 
зупинення розгляду 
протягом 24 робочи 
вихідних та святковйх днів 

. Ззтшнення розгдяду 
встановлений для де

ція проводиться за відсутності підстав для 
цок}ементів та відмови у  державній реєстрації 
к годин після надходження док}^іентів, крім

докутуїентів здійсніоється у строк, 
ржавнсї реєстрації.

Строк зупинення юзгляду документів, поданих для державної
реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх ззчіинення

13 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданюс длД 
державної реєстрації

тів або відомостей, визначених Законом
авну р їєстрацію юридичних осіб, фізичних
та громадських форм}^аШ)», нр в повному

документів 
у України 
зичних осіб

реєстрацію, відомос' 
державної реєстраці'

вимогам. установленим

Подання докумсЕ 
України «Про держ 
осіб -  підприємців 
обсязі;

невідповідність 
статтею 15 ; Закок 
юридичних осіб, фі 
формувань»;

невідповідність відомостей, 3£ізначених у заягві про державну 
ям, зазначеним у документах, поданих для 
', або відомостям, що містяться в Єдиному

«Про державну 
- підприємців та

реєстрацію
громадських

державному : реєстрі
осіб -  підприємців та 

невцщовідність р 
платника податків а' 
осіб, які чер|ез СВС1 релі 
прийняття реєстраційного

5о серіі| та номера паспорта (дкя фізичних

податків, повідомили
мають відмітку в паспорті
серією та номером п 
етапі 13 Закону Укр

державному ріеєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
та громадських формувань;

невідповідність вц омостей, заїзначенігх; у доюшентах, поданих 
для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному

юридичних осіб, 
гріомадських формувань; ; 
еєстрарійного номера Ьблікової

підприємців

фізичних

картки

про ц

ативно
осіб, фізичних осіб 

несплата адміністр 
обсязі;

несплата адмшістр|ативно 
обсязі !

-  іідприємців та громадських фор 
го збору або спла|та не

1ИН1 переконання 
номера облікової

відмовилися ВІД
і^артки платника

ВІДПОВІДНИЙ контролюючий орган і
про право здшснювати платежі за

аспорта) відомостям, надаїпзт і̂ відповідно до
аїнн «Про державну реєстрацію

го зоору аоо спла,та не

юридичних 
иувань»; 

в повному

в ПОВНОМУ

14 Перелік підстав для відмс 
державній реєстрації

ви у Документи подано Ьсобоїс 
у Єд;ином}  ̂ державному 

осіб ~ підп)риємці'і та 
відомості про! судоі^е ріщ^ 
реєстраційної дії;

НС ус}щуто І підста

, яка не має на це повноважень: 
реєсіфі кіридичних осіб, фізичних 
громадських форм^щанЕ. містя'гься 
ння щодо заборони у проведенні

протягом встаїїов.тенс
ви для зупинення рОЗІГЛЯД}̂  
го строк}  ̂ і

док>хіентів

15 Результат надання 
адміністративної послуги

ису до Єдиного державЕтого реєстр}^ 
осіб -  підприємців та громадських

Внесення ВІДПОВІДЕЇОГО зап 
юридичних обіб, фізщіних 
формувань; |

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осю.



1ДПриєми
омосте

і .  І  ■

;ів та громадських формувань -  разі 
'ЄЙ, що відображаються у в 

-Іір -
ПСІ

фізюших осіб -  ПІ, 
внесення зміц до від 

повідомлення про відмову у державній 
зазначенням виключного переліі:у підстав для відмови

Ешисщ;
реєстрації 13

16 Способи отримання відповіді 
(результату)

Начальник управління 
з питань державної реєстра ЦІЇ

Результати і нада 
державної реєстраці 
реєсі'ру юридичнго

ння

осю
громадських іформу^іань) в

За бажанщм зфвникгі
зичнгоюридичних осіб, ф: 

формувань надаєтьс 
підпису та : печатки де

реєстру 
громадських 

І виписка у паперовій формі з поставленням

визначеної Законом
державним реєстратором є
державну реєЬтрацію у паперовій формі.

державУ разі відьюви у 
державної І реєстрації 
адміністратиОого 
надсилаються пошт 
настутіного рОочог 
про їх повернення

"У краї

дміністративної послуги у сфері
(у тоїуф числі виписка з бдиногр державного

фізичних осіб С підприємців та 
електронкій формі оприлюднюються 

на порталі еііектроі)нйх сервісів та доступні для рс! пошуку за 
кодом доступу.

з Єдиного державного 
підприємців таосіб

ржавного реєстратора та печатки, 
ни «Про нотаріат»! (у випадку, якщо 
нотаріус) — у разі іподаїшя заяви про

ній реєстрації докутіїенти, І подані для 
(крім документі цро сплату

(видаються, 
не пізніше

зоо]^у), повертаються 
овим відправленням) заявнику
) дня з дня надходження від заявника заяви

СЖ. Крамар


