
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020 № 125 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (12.3-08) 

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЕМ 
 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

Відділ державної реєстрації 

 

 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

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; 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або 

його представником (законним представником) або надсилаються  

поштою. 

 

Платність 

(безоплатність)  

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

24 години 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань в електронній 

формі; 

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням 

виключного переліку підстав для відмови 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником. 

 

Акти законодавства, 1. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну 



що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 

«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

06.01.2016 за № 14/28144; 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що 

не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330; 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 
 


