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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноl послуги з державноi ресстрацii рiшення про видiл юридичноi особи -

релiгiйноi органiзацii

Щепартаменту з питань реестрацii виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрачii)

(найменування суб'екта надання алмiнiстративноi послуги таlабо центру надання адмiнiстративних послуг)

Iнформацiя про суб'скта наданшя адмiнiстративноi послуги
таlаб о центру надання адмiнiстр ати вних пос.цrг

1 Найменування та
мiсцезнаходження центрiв
надання адмiнiстративноТ
послуги

,Щепартамент (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацiТ)
м. КиТв, вул.,Щнiпровська набережна, l9-б

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
ГолосiiЪськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиiЪ, lтроспект ГолосiТвський, 42

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг [арницькоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. Киiв, вул. Олiйника,2l

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацii
м. КиТв, проспект Маяковського, 29
м. КиiЪ, проспект Лiсовий, З9-а

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
,Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiT
м. КиТв, XapKiBcbKe шосе,l8

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, вул. Маршала Тимошенка, lб

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiI
м. КиТв, вул. М. Омеляновича - Павленка, l5

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг ПодiльськоI
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
м. КиТв, вул. Костянтинiвська-Хорива, 9/ 6

Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiI
м. КиТв, проспект Перемоги, 97
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Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиiЪ, проспект Повiтрофлотський, 41
м. КиТв, бульвар Чоколiвський,40

Управлiння (L{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
м. КиiЪ, бульвар Т. Шевченка,2614

м. КиiЪ, вул. Б.Хмельницького,24

2. Iнформачiя щодо режиму
роботи центрiв надання
адмiнiстративноi послуги

Графiк прийому документiв
.Щень тижня Часи прийому

понедlлок: четвер 9:00-20:00
п'ятниця 9:00-16:45
субота 9:00-18:00
недlпя

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

.Щепартамент (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
лержавноi адмiнiстрацii)
(0 4 4) 202- 60 -з 8, 202 -60 -з9
e-mail: nap@kievcity.gov.ua
http://ac. dozvil-kiev.ua

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(044) 281-6б-66, 28|-66-64
e-mai l : dozvil_golos@ukr.net
http : //kyivcnap. gоч. ua

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) 546-99-00, 548-29-01
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// ýivcnap.goy.ua
(044) 5 1 8-04-76, 5 1 8-04-79, 5 l 8-04-62
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
,,Щнiпровськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 366-86-02, 366-86-01
e-mail: dozvid@ukr.net
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(04 4) 426 - 5 6 -65, 426 -8 5 - 5 5

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

Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстративних послуг Печерськоi
районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 280-41-9,7
e-mail: cnap@pechTda.goy,ua
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http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (I-{eHTp) наданЕя адмiнiстративних посл}т ПодiльськоI

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(0 44) 425 -42-44, 482-5 5 4 |,
425-51.-49
e-mail: dozvilpodil@ukr.net
http :// kyivcnap. gоч.uа

Управлiння (Щентр) надання
Святошинськоi районноТ в MicTi Киевi
(044) 424-01-08, 424- l 5-98, 299-08_65
e-mail : dozvil-center_sv@ukr.net
http:// kyivcnap,gov.ua

адмlнlстративних послуг

державноi адмiнiстрацii

управлiння (щентр) надання адмiнiстративних послуг
Солом'янськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(044) 207-09-68
e-mail: спар@sоlоr.gоч.ча
http:// kyivcnap.gov.ua
(044) 207-з9-40
e-mail: cnap@solor.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

управлiння (центр) надання адмiнiстративних посл}т
ШевченкiвськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(0 4 4) 2,7 8 -7 1 -60, 226 -з 1 -9,|

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua
(044) 2з 5 -з2-1 6, 288 -22-62,2з 4 -92 -7 2

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

Норма тивнi актп, якими регламентуеться надання адмiнiстративноi посJIуги

4 Закони УкраiЪи
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>

закон Укратни кпро державну реестрацiю юридичних осiб,

5 Акти Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни

постанова кабiнету MiHicTpiB укратни вlд 04.12.2019 Ns 1137

<<питання единого державного веб - портчtлу електронних послуг
та Сдиного державного портtLлу алмiнiстративних посл}т>

6 Акти центральних органiв
виконавчоТ влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 09.02.2016 J\ъ 35915

<про затвердження Порялку державноi реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, що
не мають статусу юридичноi особи>, зареестрований у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 09.02.2016 за Ns 200/28330;

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 23.03.2016 J\lb 78415

<Про затвердження Порялку функцiонування портiLлу

епектронних cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формрань, що не мають статусу
юридичноi особи >>, заре естров аниil у MiHicTepcTB i юстицii УкраТни

2З.Oз.20|6 за Nр 427 1285 57

Умови отримання адмiнiстративноi посJryги

7 Пiдстава дJuI отримання
шмiнiстративноТ послуги

Звернення уповновaDкеного представника
(далi - заявник)

юридичноi особи

8 Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отриманF{я адмiнiстративноi

ПримiрнИк оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення
уrаСникiв або вiдповiдного органу юридичноi особи про видiл

юридиtшоi особи;
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послуги, а також вимоги до
них

Якщо докуN{енти подаються особисто, заJIвник пред'являе

документ, що вiдповiдно до закону посвiдчуе особу.
У разi подання документiв представником додатково пода€ться

примiрник оригiнаrrу (нотарiально засвИчена копiя) документа,
що пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку, коли вiдомостi
про повноваження цього представника мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв
та громадських формувань).

Для цiлей проведенЕя реестрацiйних дiй документом, що
засвiдчус повновitженшI представника, е документ, що
пiдтверджуе повноваження законного представника особи, або
нотарiально посвiдчена довiренiсть

9 Спосiб подання докрлентiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

1. У паперовiй формi документи подаються зaulвником особисто
або поштовим вiдправленням.

2. В електроннiй формi документи подаються з використанням
единого державного вебпортirлу електронних rrослуг, а щодо
послуг, надання яких зазначений вебпорта_п не забезпечу€, - через

tlортi}л електронних cepBiciB *

10 Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адмiнiстративноi послуги

.Щержавна реестрацiя проводиться за вiдсугностi пiдстав для
зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй реестрацiТ
протягом 24 rодпн пiсля надходження док}ъ{ентiв, KpiM вихИних
та святкових днiв.

Зупинення розгляду докушtентiв здiйснюсться у сц)ок,
встановлен ий для державноТ реестрацii.

Строк зупинення розгляду документiв, поданих для державноi

реестрачiI, становить 15 календарних днiв з дати iх зупинення

I2 Перепiк пiдстав дJuI зупинення
розгляду документiв, поданих
для державноi реестрацii

Подання документiв або вiдомостей, визначених Законом
Украiни <Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичнIтх
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань)), не в повному
обсязi;

невiдповiднiсть докупtентiв вимогам, установленим статтею 15

Закону УкраiЪи <Про державIIу реестрачiю юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>;
невiдповiднiсть ресстрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв або cepii та номера паспорта (для фiзичних осiб,
якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за

серiсю та номером паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до
cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про державну ресстрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань));

подання документiв з порушенням встановленого
законодавством строку для ix поданЕя

13 Перелiк пiдстав для вiдмови у
державнiй реестрацiТ

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

у единому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб пiдприсмцiв та громадських формувань мiстяться

вiдомостi про судове рiшення щодо заборони проведення

реестрачiйноi дii;
документи поданi до ненaшежного суб'скта державноi

реестрацii;
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не усунуто пiдстави для зупиноння розгляду документiв
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституцii та законiв Украiни;
невiдповiднiсть вiдомостей, зt}значених у документЕlх, поданих

для державноТ реестрацiТ, вiдомостям, що мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань чи iнших iнформачiйних системах,
використання яких передбачено Законом Украiни <Про державну
ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань>

l4 Результат надання
адмiнiстративноТ послуги

Внесення вiдповiдного запису до единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань;
повiдомлення про вiдмову у державнiй реестрацii iз зазначенням

виключного перелiку пiдстав для вiдмови

15 Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Результати надання алмiнiстративноi послуги у сферi державноi
реестрацii в електроннiй формi оприJIюднюються на порта_lri

електронних cepBiciB та доступнi для ix пошуку за кодом доступу.
У разi вiдмови у державнiй реестрацii документи, поданi для

державноТ ресстрацii, повертсIються (видаrоться, надсилtlються
поштовим вiдправленням) заrIвнику не пiзнiше наступного
робочого дня з дня надходження вiд заявника зЕuIви про ik
повернення

* Пiсля доопращовання единого державного вебпорталу електронних послуг та./або порталу електронних cepBiciB, якi
булуть забезпечувати можливiсть подання таких документiв в електроннiй формi

В.о. директора Володимир ПУТIЙ


