
Видача документів, що містяться в 
реєстраційній справі відповідної 
юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної 
особи, фізичної особи - підприємця

Строк надання послуги

Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
Департаменту реєстрації Харківської міської ради

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 
юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 
фізичної особи - підприємця

1. 



Документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей2. 
Під час прийняття запиту заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший 
документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус"

3. 

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що 
посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або 
інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства

4. 

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім 
випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному 
державному реєстрі)

5. 

Платність надання адміністративної послуги

Плата за видачу документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - 
підприємця  – 190 грн.

 Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

ОтОтр
имувач

Код 
отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 

Код 
банку

(МФО )

Номер рахунку Код 
класифікації 
доходів 
бюджету

ГУК Харків 
обл/МТГ 
Харкi
в/22012700

37874947 Казначейство 
України (ЕАП)

899998UA10899998033329930004102064922012700

в електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за 
надання витягу в паперовій формі.

Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленому 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

Спосіб отримання послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 

В електронній формі документи подаються через Портал електронних сервісів

https://online.minjust.gov.ua/registration-ur


Результат надання адміністративної послуги

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 
фізичної особи - підприємця

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

•

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

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»

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних 
відомостей або плата внесена не в повному обсязі

1. 


