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Методичний посібник з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців створено для використання у процесі роботи посадових осіб об’єднаних 

територіальних громад. 

У методичному посібнику містяться документи, що подаються заявником для 

державної реєстрації суб’єктів господарювання та вимоги до них, порядок роботи в 

Єдиному реєстрі державної реєстрації.  

Посібник може використовуватися реєстраторами при здійсненні процедур 

державної реєстрації та внесення або отримання даних з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також для практичної діяльності у сфері 

державної реєстрації суб’єктів господарювання консалтинговими підприємствами, 

адвокатськими конторами, юридичними консультаціями та підприємцями.  
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ВСТУП 

 

 

Розвиток країн з ринковою економікою обумовлює велику увагу до сфери їх економічної 

взаємодії. Сучасні процеси глобалізації є тією рушійною силою, яка обумовлює національного і 

наднаціонального розвитку світу. Важливою стратегічною тенденцією є інтернаціоналізація 

національних економік і різних суб’єктів господарювання.  

Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних 

господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. Змінилися 

принципи, на яких будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, 

запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у формі єдиної державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва тощо. 

Фундаментом для побудови в Україні найсучаснішої національної системи реєстрації суб’єктів 

господарювання став Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань”. Цей Закон забезпечив запровадження реєстрації та постановки на 

облік суб’єктів господарювання за принципом „єдиного вікна”.   

Такі можливості виводять Україну на новий етап економічних відносин з країнами Європи та 

допомагають налагодженню прозорих зв’язків з іноземними партнерами, що сприяє поглибленню 

європейської інтеграції України та розвитку економіки в цілому. 

Таким чином, створена в Україні система  державної реєстрації вписується в ринкову організацію 

обороту й відповідає принципам громадянського суспільства, а також дозволяє державі прийняти 

участь в господарському обороті через надання такої адміністративної послуги, як державна реєстрація 

та надання інформації про відомості відповідного реєстру, що є відкритим для загалу. 

В Україні впроваджуються реформа з децентралізації, яка викликана низкою економічних і 

політичних передумов для створення стійкої та ефективної системи публічного управління в Україні в 

цілому та на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою. Ці процеси крок за кроком 

забезпечують основу для рівномірного розвитку територій та зрештою успішної країни. 

Процес децентралізації полягає в передачі значних повноважень та бюджетів від державних 

органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що 

ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно. 

На допомогу об’єднаним територіальним громадам були  підготовлені даний методичний 

посібник, так як роботу з державної реєстрації суб’єктів господарювання на території громади передано 

саме ним.   

Для  формування  сучасної  національної системи державної реєстрації суб’єктів господарювання 

необхідно підготувати фахівців з державної реєстрації, яким також в нагоді стане даний посібник. 



 

 

1. Нормативно-правові акти, що регулюють державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб–підприємців 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» 

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції 

України 09.02.2016  № 359/5 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у 

скорочені строки» 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016  № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

 

2. Суб’єкти державної реєстрації 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» є наступні суб’єкти як надають послуги з державної реєстрації: 

 Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, 

всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, 

філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками 

яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки 

громадських формувань; 

 

 територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації первинних, місцевих, 

обласних, регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та 

об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих 

спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, 

республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських 

організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських 

об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу 

юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання; 

 

 виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська 

міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, 

акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців. 

До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації належить: 

1) формування державної політики у сфері державної реєстрації; 

2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації; 

3) координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань; 

4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації; 



5) здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру; 

6) визначення технічного адміністратора; 

7) забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру та прийняття 

рішень про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом; 

8) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної 

реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України та прийняття обов’язкових до 

виконання суб’єктами державної реєстрації рішень, передбачених цим Законом; 

9) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом 

України про адміністративні правопорушення; 

10) взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними 

організаціями з питань державної реєстрації; 

11) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, 

представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, 

засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої 

символіки; 

12) надання виписок та інформаційних довідок у паперовій формі для проставлення апостилю та 

проставлення на них апостилю; 

13) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами. 

До повноважень інших суб’єктів державної реєстрації (районні державні адміністрації, міські, сільські 

ради) належить: 

1) забезпечення: 

прийому документів, поданих для державної реєстрації; 

державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; 

ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; 

ведення реєстраційних справ; 

2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати усі повноваження, визначені для інших суб’єктів або 

здійснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної 

реєстрації на підставі договору з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або нотаріусом. 

Для міської (не міст обласного значення), сільської, селищної ради для того, щоб набути повноважень з 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та повноцінного виконання даних функцій 

необхідно: 

 Прийняття відповідною радою рішення про набуття повноважень з реєстрації; 

Створення штатних одиниць – державних реєстраторів, та призначення у встановленому порядку на ці 

посаду осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам: вільне володіння державною мовою, стаж 

роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або 

стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років. 

 Підготовка матеріальної бази – приміщення де будуть надаватись послуги, забезпечення 

оргтехнікою та всіма іншими необхідними засобами;  

 Отримання доступу до реєстру шляхом направлення на адресу ДП «НАІС» оригіналу оформленої 

належним чином Заявки та необхідних документів.  
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 Отримати електронно-цифрового підпису сумісний з програмним забезпеченням, наприклад у 

Акредитованому центрі сертифікації ключів органів юстиції України  

 

3. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації 
 

3.1 Порядок отримання документів для проведення реєстраційних дій  з реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених 

законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - 

підприємців передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань».  

Основні реєстраційні дії,  на які подають заявники документи: 

Державна реєстрація юридичної особи (стаття 17); 

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця (стаття 18); 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих 

документів (стаття 17); 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі (стаття 18); 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця 

(стаття 18); 

Припинення юридичної особи (стаття 17). 

 

Нижче наводяться переліки документів які необхідні для подання.  

 

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, 

злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого 

самоврядування, подаються такі документи,  подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію 

створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про 

відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника; 

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна 

заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до 

законодавства, - за бажанням заявника; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, 

передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; 

4) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі 

власного установчого документа; 

5) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених  Законом; 

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із 

торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником 

(засновниками) якої є іноземна юридична особа; 



7) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення 

юридичної особи в результаті перетворення або злиття; 

8) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення 

юридичної особи в результаті поділу або виділу; 

9) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в 

результаті виділу; 

10) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та 

поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу; 

Для державної реєстрації створення юридичної особи - державного органу подається заява про 

державну реєстрацію створення юридичної особи. 

Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи - місцевої ради, виконавчого 

комітету місцевої ради, а також змін до відомостей про неї подається заява про державну реєстрацію 

створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї. 

Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи - виконавчого органу місцевої 

ради (крім виконавчого комітету), а також змін до відомостей про неї подається заява про державну 

реєстрацію створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї, а також акт 

місцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сільського, селищного, міського 

голови про призначення керівника такого органу. 

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад". 

 Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну 

реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру. 

Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються 

такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу. 

 

3.2 Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця. 

1. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; 

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна 

заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної 

політики, - за бажанням заявника; 

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу 

опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися 

підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності. 

Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану 

до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява 
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про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного 

державного реєстру. 

Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не 

передбачені цим законом. 

 

3.3 Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, 

подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення 

змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі 

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про 

місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою; 

3) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із 

торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу 

засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; 

4) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань»; 

5) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в 

установчому документі; 

6) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого 

балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником 

якої є зареєстрована юридична особа; 

7) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи 

про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або 

договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному 

(складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної 

особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) 

юридичної особи; 

8) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна 

заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до 

законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на 

систему його оподаткування. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей 

про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 

 

3.4 Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:  
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1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі; 

2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом; 

3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, 

пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-

які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера 

паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта. 

 

3.5 Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця подається один з таких документів: 

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням; 

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою. 

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її 

учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - 

відповідним державним органом, подаються такі документи: 

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного 

державного органу, про припинення юридичної особи; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено 

персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, 

реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - 

для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк 

заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у 

рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи. 

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених 

законом, - відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, 

передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення 

юридичної особи. 

           Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, 

передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про зміни. 

3.6 Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на 

підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних 



державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її 

банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку 

заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню. 

3.7 Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 

після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог 

кредиторами, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення 

юридичної особи в результаті поділу; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення 

юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання; 

4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або 

приєднання; 

5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою 

цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення; 

6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної 

особи в результаті приєднання. 

3.8 Для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям 

рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб подаються: 

1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію банку; 

2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої 

особи Фонду. 

Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

про затвердження звіту про завершення ліквідації банку. 

Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається 

заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи. 

3.9  Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: 

1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації; 

2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному 

державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої 

служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо: 

визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи 

або уповноваженого ними органу; 

визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи; 

заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій; 
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накладення/зняття арешту корпоративних прав; 

зобов’язання вчинення реєстраційних дій; 

скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі; 

виділу юридичної особи; 

провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом, прийнятих відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом"; 

припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи; 

відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язано з 

банкрутством юридичної особи; 

відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця; 

відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження рішення суду, на підставі якого вчинено 

реєстраційну дію; 

3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно 

до статті 34  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, 

що подаються заявником для державної реєстрації, включає: 

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто 

заявником (за бажанням заявника); 

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі; 

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій 

формі; 

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; 

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; 

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки 

та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання; 

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за 

відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом 

внесення запису до Єдиного державного реєстру; 

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів. 

10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за 

результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій 

формі). 

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та 

печатки державного реєстратора. 

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації 

проводиться на підставі: 
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1) судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи 

у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім 

судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом; 

2) судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством 

юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року, і в разі якщо голова 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох 

років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення про припинення 

юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної 

реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації; 

3) неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором 

юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації. 

3.9.1. Зупинення розгляду документів та відмова у державній реєстрації 

 

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є: 

1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі; 

2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; 

3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі; 

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; 

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі; 

7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання. 

Зупинення розгляду документів з інших підстав не допускається. 

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх 

зупинення. 

Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку 

підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду 

документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику 

на адресу його електронної пошти. 

У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, 

протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється. 

У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для 

державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, 

необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів. 



Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються 

(видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з 

дня надходження від заявника заяви про їх повернення. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони 

проведення реєстраційної дії; 

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт 

корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному 

(складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; 

4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України; 

6) документи суперечать статуту громадського формування; 

7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи; 

8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону; 

9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 

10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до 

відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної 

особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації; 

11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані: 

раніше строку, встановленого цим Законом; 

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) 

інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником 

третейського суду; 

в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, 

утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу; 

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої 

реєстрації випуску акцій; 

щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про 

наявність нескасованих випусків цінних паперів; 

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації 

юридичної особи; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати 

страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; 
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щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли 

відомості про відкрите виконавче провадження; 

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство. 

Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця: 

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у 

проведенні реєстраційної дії; 

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 

4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом; 

5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як 

фізична особа - підприємець. 

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на 

конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення 

та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником 

документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства. 

Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, а також відмова у 

державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається. 

Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, 

поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. 

Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється у строки, 

встановлені статтею 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань». 

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав 

для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються 

на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації. 

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім 

документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим 

відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про 

їх повернення. 

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може 

повторно подати документи для державної реєстрації. 

 

4. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації 

Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки 

(крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають 

обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

4.1 Робота з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців  та громадських 

формувань. 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації можуть подаватися у 

паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або 

поштовим відправленням. 
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Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або 

тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення 

особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. 

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 

Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у 

порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. 

Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження 

видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до 

якого були подані документи. 

Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному 

реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку 

інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових 

рішень. 

Нижче наводимо скріншоти програми «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» в частині отримання документів.  

На скріншотах всі дії та кнопки які необхідно натискати відмічені стрілочками, порядок внесння 

інформації про надходження пронумерований за хронологією внесення інформації. 

Після кожної процедури отримання документів сформований опис документів друкується у двох 

примірниках на яких заявник проставляє прізвище, ініціали підпис та дату отримання опису, один 

примірник опису надається заявнику. При отриманні документів, їх паперові носії скануються та 

вносяться до реєстру (приклади наведені в кінці рекомендацій). 

 

 

4.1.1 Державна реєстрація юридичної особи 

 

Приклад робочого вікна програми де відмічений пункт який обирається при отриманні документів на 

реєстрацію юридичної особи.  



 

На фото вказано порядок заповнення полів у другому полі навпроти кожного документа є іконка 

сканування документів 

 

 

 

 

4.1.2  Державна реєстрація фізичної особи-підприємця 

 

 

Поле вибору реєстраційної дії 



 

 

 

 

4.1.3  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу 

 

 

Поле пошуку реєстраційної справи, звертаємо увагу, що для того щоб внести інформацію про 

отримання документів для реєстрації змін необхідно знайти у реєстрі відповідний запис про дану 

юридичну особу, на прикладі вказано пошук за ідентифікаційним кодом юридичної особи 

 



 

Після натискання пункту «реєстраційна справа» з’являється поле вибору реєстраційної дії, де необхідно 

обрати відповідний пункт реєстрації змін. 

 

Поле внесення інформації про надані документи, заповнюються поля виділені червоними 

прямокутниками 

 



 

Поле вибору реєстраційної дії 

 

Поле внесення інформації про подані документи та заявника  

 

4.1.4 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в 

Єдиному державному реєстрі 



 

Поле пошуку реєстраційної справи, зверху вказано поле пошуку, зліва- вибір реєстраційної справи  

 

Поле вибору реєстраційної дії 

 

Поле внесення інформації про подані документи та інформації про заявника 



4.1.5 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця 

 

Поле пошуку, де обирається реєстраційна справа 

 

4.1.6  Вибір реєстраційної дії – внесення інформації про прийняте рішення про припинення 



 

 

Відбувається прийняття внесеної інформації з натисканням відповідно кнопки яка знаходиться нижче 

стрілки вказаної внизу скріншота 



 

Пошук запису, який оброблявся при внесенні інформації про припинення, зверніть увагу що біля білої 

галочки з’явився сірий прямокутник, це свідчить про правильність ваших дій  

 

Вікно програми при обранні реєстраційної дії Припинення підприємницької діяльності  



 

Внесення інформації про подані документи (реєстраційну картку) та про заявника, після внесення 

інформації натискається кнопка «Прийняти». 

 

4.1.7 Припинення юридичної особи 

 

Скріншот пошуку реєстраційної справи вже на етапі подання документів про припинення 

 

Вікно вибору реєстраційної дії  



 

Вікно внесення інформації про прийняття документів та інформації про заявника 

З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним 

реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування 

 

4.1.8 Порядок сканування поданих документів через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

 

 



 

 

 

5. Плата у сфері державної реєстрації 



Відповідно до статті  36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» за державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

1. За державну реєстрацію змін 

до відомостей про юридичну 

особу (крім благодійних 

організацій), що містяться  в 

Єдиному державному реєстрі, 

крім внесення змін до 

інформації про здійснення 

зв’язку з юридичною особою 

0,3 мінімальної 

заробітної 

плати 

410 грн. 

2. За державну реєстрацію змін 

до відомостей про благодійну 

організацію; 

0,1 мінімальної 

заробітної 

плати 

140 грн 

3. За державну реєстрацію змін 

до відомостей про прізвище, 

ім’я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної 

особи - підприємця 

0,1 мінімальної 

заробітної 

плати 

140 грн. 

4. За надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру 

справляється плата в такому 

розмірі: 

за надання виписки для 

проставляння апостилю та 

витягу в паперовій формі 

за надання документа в 

паперовій формі, що містяться 

в реєстраційній формі 

 

 

 

0,05 

мінімальної 

заробітної 

плати 

0,07 

мінімальної 

заробітної 

плати 

 

 

70 грн. 

 

100 грн 

 

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у 

тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами 

України у строк, визначений цими законами. 

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у 

відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої  законом на 1 

січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або 

запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округляються до найближчих 10 

гривень. 

За державну реєстрацію документів поданих в електронній формі, та надання витягу в електронній 

формі 75 відсотків плати. 

 

6.Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації 

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, 

здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після 



надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, 

крім вихідних та святкових днів; 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 встановлено скорочені строки 

розгляду документів 6 годин та 2 години.   

 

7. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації 

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: 

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою 

мовою (крім заяви про державну реєстрацію); 

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими 

літерами); 

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не 

обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити 

пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; 

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними 

законодавством; 

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну 

реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально 

засвідчена; 

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з 

дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. 

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками 

(учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі 

прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально 

засвідчується, крім випадків, передбачених законом. 

Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не 

поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого 

самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що 

вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування. 

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про 

громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного 

громадського об’єднання чи благодійної організації; 

7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії 

з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні 

номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх 

вимог; 

8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого 

третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 

повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; 

9) установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та 

підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем 



загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування 

юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім 

випадків, передбачених законом. 

Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не 

поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, 

злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу 

місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган 

місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі. 

Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання чи благодійної 

організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах 

відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації; 

10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають 

погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, 

подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом; 

11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку 

суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції; 

12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі 

поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність 

підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, 

крім випадків, передбачених законом. 

Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не 

поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування 

або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, 

громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 

Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі громадського об’єднання 

чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих 

документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації; 

13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані 

(консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо 

інше не встановлено міжнародними договорами; 

14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із 

засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому 

законодавством порядку; 

15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених 

законом, та відповідати законодавству; 

16) у разі якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до 

законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх 

видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства. 

 

Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України. 
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