
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020 № 125 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (12.03-11) 

 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

(ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМУ 

ДЛЯ ПРОСТАВЛЯННЯ АПОСТИЛЯ, ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ 

ФОРМУВАНЬ. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СПРАВІ 

ВІДПОВІДНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ, ЩО НЕ 

МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ) 
 

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. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969) 

2. Документ, що підтверджує внесення плати за отримання 

відповідних відомостей. 

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)  

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в 

паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної 

заробітної плати.  

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в 

електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків 

плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі. 

Плата справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної 

плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня 

календарного року, в якому подається запит про надання витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань, та округлюється до 

найближчих 10 гривень 
 

Отримувач: Долинська міська рада 

код ЄДРПОУ: 37951998 

р/р  UA888999980314010544000009610 в Казначействі України 

код платежу 22012900 

Сума – 110 грн. 00 коп. 

Призначення платежу: плата за надання інших послуг 

Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

24 години 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником. 

 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

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

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 

«Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 
 


