
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 
територіального управління 
юстиції у Житомирській області  

      25.10.2018 №276/6 
                                                                                 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання, що 

не має статусу юридичної особи 
 

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області 
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради 
Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради 
Центр надання адміністративних послуг в місті Малині 
Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради 
Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради об’єднаної 
територіальної громади    
Андрушівський центр надання адміністративних послуг Андрушівської 
районної державної адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної 
адміністрації Житомирської області  
Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг Житомирської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Коростишівської районної державної 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Лугинської районної державної 
адміністрації Житомирської області  
Центр надання адміністративних послуг Любарської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг Малинської районної державної 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Народицької районної державної 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської районної 
державної адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській районній 
державній адміністрації Житомирської області 
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Центр надання адміністративних послуг Радомишльської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг при Романівській районній державній 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг Ружинської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг при Хорошівській районній державній 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Черняхівської районної державної 
адміністрації 
Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної державної 
адміністрації Житомирської області 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  
та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження Головне територіальне управління юстиції у Житомирській 
області: 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 1 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради: 13300, м. Бердичів, Центральна 
площа, 1 

Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської 
ради: 10014, м.Житомир, вул. Михайлівська, 4 

Центр надання адміністративних послуг в місті Малині: 11603, 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 20 

Центр надання адміністративних Новоград-Волинської міської 
ради: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. 
Соборності, 13 

Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради 
об’єднаної територіальної громади  11001, Житомирська обл., м. 
Олевськ, вул. Володимирська, 2 

Андрушівський центр надання адміністративних послуг 
Андрушівської районної державної адміністрації: 13401, 
Житомирська обл.,        м. Андрушівка,  пл. Т. Г. Шевченка, 1, 
каб. 16 

Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної 
державної адміністрації: 12601, Житомирська обл.,                           
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смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 

Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної 
державної адміністрації: 11201, Житомирська обл.,                             
смт. Ємільчине, вул. Соборна, 18 

Центр надання адміністративних послуг Житомирської районної 
державної адміністрації: 10003, Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Л. Українки,1 

Центр надання адміністративних послуг при Коростенській 
районній державній адміністрації: 11500, Житомирська обл.,              
м. Коростень, вул. Грушевського, 60/2 

Центр надання адміністративних послуг Коростишівської 
районної державної адміністрації: 12501, Житомирська обл., м. 
Коростишів, вул. Святотроїцька, 18 

Центр надання адміністративних послуг Лугинської районної 
державної адміністрації: 11301, Житомирська обл., смт. Лугини, 
вул. Михайла Грушевського, 4 

Центр надання адміністративних послуг Любарської районної 
державної адміністрації: 13100, Житомирська обл., смт. Любар, 
вул. Незалежності, 39 

Центр надання адміністративних послуг Малинської районної 
державної адміністрації: 11601, Житомирська обл., м. Малин,         
пл. Соборна, 6а 

Центр надання адміністративних послуг Народицької районної 
державної адміністрації: 11400, Житомирська обл.,                    
смт. Народичі, вул. 1-го Травня, 15 

Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської 
районної державної адміністрації: 11708, Житомирська обл., м. 
Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 34 

Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної 
державної адміністрації: 11101, Житомирська обл., м. Овруч,          
вул. Тараса Шевченка, 31 

Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській 
районній державній адміністрації: 13501, Житомирська обл.,            
смт. Попільня, вул. Б. Хмельницького, 7 

Центр надання адміністративних послуг Радомишльської 
районної державної адміністрації: 12201, Житомирська обл.,          
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м. Радомишль, Соборний майдан, 12 

Центр надання адміністративних послуг при Романівській 
районній державній адміністрації: 13001, Житомирська обл.,                      
смт. Романів, вул. Путиліна, 47 

Центр надання адміністративних послуг Ружинської районної 
державної адміністрації: 13601, Житомирська обл., смт. Ружин, 
вул. Бірюкова,2 

Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної 
державної адміністрації: 12001, Житомирська обл.,  смт. 
Пулини, вул. Шевченка, 104  

Центр надання адміністративних послуг при Хорошівській 
районній державній адміністрації: 12101, смт. Хорошів,                        
вул. Героїв України, 8 

Центр надання адміністративних послуг Черняхівської районної 
державної адміністрації: 12301, Житомирська обл., смт. 
Черняхів, Майдан Рад, 1 

Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної 
державної адміністрації: 13200, Житомирська обл.,  м. Чуднів, 
вул. Героїв Майдану, 125                                                                        

2 Інформація щодо 
режиму роботи 

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській 
області 
Понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,  
п’ятниця з 9.00 до 16.45,  
обідня перерва з 13.00 до 13.45 
Третій четвер місяця з 11.00 до 20.00 та перша субота місяця з 
9.00 до 16.00 (шляхом встановлення гнучкого графіку за 
попереднім записом у відділі державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських формувань 
Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції  у Житомирській області). 
Неділя – вихідний 
 
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради  
Вівторок: 9.00-18.15 
Середа: 9.00-18.15 
Четвер: 9.00-18.15 
П’ятниця: 9.00-18.15 
Субота: 9.00-14.00 
Перерва на обід 13.00-14.00 
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Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської 
ради 
Понеділок: 9.00-18.00 
Вівторок: 9.00-20.00 
Середа: 9.00-18.00 
Четвер: 9.00-18.00 
П’ятниця: 9:00-17:00 (17:00-18:00 - робота з документами) 
Субота: 9.00-15.00 
Центр працює без перерви 

Центр надання адміністративних послуг в місті Малині 
Понеділок: 8.00-17.15 
Вівторок: 8.00-17.15 
Середа: 8.00-17.15 
Четвер: 8.00-20.00 
П’ятниця: 8.00-16.00 
Друга та четверта субота місяця: 8.00-12.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних Новоград-Волинської міської 
ради 
Понеділок: 8.00-17.15 
Вівторок: 8.00-17.15 
Середа: 8.00-17.15 
Четвер: 8.00-17.15 
П’ятниця: 8.00-16.00 
Субота: 9.00-15:00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради 
об’єднаної територіальної громади   
Понеділок: 8:30-18.15 
Вівторок: 8:30-18.15 
Середа: 8:30-18.15 
Четвер: 8:30-20.00 
П’ятниця: 8:30-17:00 
 
Андрушівський центр надання адміністративних послуг 
Андрушівської районної державної адміністрації  
Понеділок: 8.00-17.00 
Вівторок: 8.00-20.00 
Середа: 8.00-17.00 
Четвер: 8.00-20.00 
П’ятниця: 8.00-17.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-18.00 
Вівторок: 8.00-18.00 
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Середа: 8.00-18.00 
Четвер: 8.00-18.00 
П’ятниця: 8.00-16.45 
Перерва на обід 13.00-14.00 
 
Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00  
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 8.00-17.00  
Четвер: 8.00-19.00  
П’ятниця: 8.00-17.00  
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Житомирської районної 
державної адміністрації 
Вівторок: 9.00-20.00  
Середа: 9.00-17.00  
Четвер: 9.00-16.00  
П’ятниця: 9.00-16.00  
Субота: 9.00-16.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг при Коростенській 
районній державній адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00  
Вівторок: 8.00-17.00  
Середа: 8.00-17.00  
Четвер: 9.00-20.00  
П’ятниця: 8.00-17.00  
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Коростишівської 
районної державної адміністрації 
Понеділок: 8.30-17.30  
Вівторок: 8.30-20.00  
Середа: 8.30-17.30 
Четвер:  8.30-17.30 
П’ятниця: 8.30-17.30 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Лугинської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 9.00-18.00  
Вівторок: 9.00-18.00  
Середа: 9.00-20.00  
Четвер: 9.00-18.00  
П’ятниця: 9.00-18.00  
Центр працює без перерви 
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Центр надання адміністративних послуг Любарської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00  
Вівторок: 8.00-17.00  
Середа: 8.00-17.00  
Четвер: 8.00-20.00 
П’ятниця: 8.00-16.00  
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Малинської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.15  
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 8.00-17.15  
Четвер: 8.00-17.45 
П’ятниця: 8.00-16.00  
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Народицької районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 9.00-18.15  
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 9.00-18.15  
Четвер: 8.00-20.00  
П’ятниця: 9.00-17.15 
Субота: 9.00-16.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської 
районної державної адміністрації 
Понеділок: 9.00-16.00  
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 9.00-16.00  
Четвер: 8.00-20.00  
П’ятниця: 8.45-15.45 
Субота: 8.00-15.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-15.00 
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 8.00-15.00 
Четвер: 8.00-20.00  
П’ятниця: 8.00-15.00 
Субота: 8.00-15.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській 
районній державній адміністрації 
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Понеділок: 8.00-17.00 
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 8.00-17.00 
Четвер: 8.00-17.00  
П’ятниця: 8.00-17.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Радомишльської 
районної державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00 
Вівторок: 8.00-17.00  
Середа: 8.00-17.00 
Четвер: 8.00-17.00  
П’ятниця: 8.00-20.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг при Романівській 
районній державній адміністрації 
Понеділок: 8.00-15.00 
Вівторок: 8.00-20.00  
Середа: 8.00-15.00 
Четвер: 8.00-20.00  
П’ятниця: 8.00-15.00 
Субота: 8.00-15.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Ружинської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.45-18.00 
Вівторок: 8.45-20.00  
Середа: 8.45-18.00 
Четвер: 8.45-18.00 
П’ятниця: 9.00-17.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00 
Вівторок: 8.00-17.00 
Середа: 8.00-20.00 
Четвер: 8.00-17.00 
П’ятниця: 8.00-17.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг при Хорошівській 
районній державній адміністрації 
Понеділок: 8.00-15.00 
Вівторок: 8.00-15.00 
Середа: 8.00-15.00 
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Четвер: 8.00-20.00 
П’ятниця: 8.00-15.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Черняхівської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-16.00 
Вівторок: 8.00-20.00 
Середа: 8.00-16.00 
Четвер: 8.00-16.00 
П’ятниця: 8.00-16.00 
Субота: 8.00- 16.00 
Центр працює без перерви 
 
Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної 
державної адміністрації 
Понеділок: 8.00-17.00 
Вівторок: 8.00-20.00 
Середа: 8.00-17.00 
Четвер: 8.00-17.00 
П’ятниця: 8.00-17.00 
Центр працює без перерви 

3 Телефон/факс 
(довідки), адреса 

електронної пошти та 
веб-сайт 

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській 
області 
телефон: (0412) 22-05-56, 42-25-44 
адреса електронної пошти:  info@zt.drsu.gov.ua 
веб-сайт: www.drsu.ztobljust.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради                                                                    
телефон: (04143) 2-13-81                                                                      
адреса електронної пошти: cnap.brd@gmail.com                                                                                       
веб-сайт: www.berdychiv.com.ua 

Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської 
ради 
телефон: (0412) 47-06-15 
адреса електронної пошти: edo412@ukr.net 
веб-сайт: www.zt-rada.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг в місті Малині 
телефон: (04133) 5-11-55 
адреса електронної пошти: malin_tsnap@ukr.net 
веб-сайт: www.malyn-rada.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних Новоград-Волинської міської 
ради 
телефон: (04141) 5-24-79 
адреса електронної пошти: cnapnv1@ukr.net 
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веб-сайт: www.novograd.osp-ua.info 
 
Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради 
телефон: (04135) 2-17-00 
адреса електронної пошти: cnap-olevsk@ukr.net 
веб-сайт: www.olevsk-gromada.gov.ua 
 
Андрушівський центр надання адміністративних послуг 
Андрушівської районної державної адміністрації  
телефон: (04136) 2-10-48 
адреса електронної пошти: cnap_andr@ukr.net 
веб-сайт: www.andrda.zt.gov.ua/snap.shtml 
 
Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04162) 3-02-87 
адреса електронної пошти: brus_cnap@ukr.net 
веб-сайт: www.brusyliv-rda.gov.ua/ 
 
Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04149) 2-11-15 
адреса електронної пошти: 39041568@mail.gov.ua 
веб-сайт: www.emilchine-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Житомирської районної 
державної адміністрації 
телефон: (0412) 42-46-82 
адреса електронної пошти: cnapztrda@ukr.net 
веб-сайт: www.zhytomyr-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг при Коростенській 
районній державній адміністрації 
тел. (04142) 5-09-16 
адреса електронної пошти: cnap@korosten-rda.gov.ua 
веб-сайт: www.korosten-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Коростишівської 
районної державної адміністрації 
телефон: (04130) 5-32-37, 5-26-50 (факс) 
адреса електронної пошти: cnap18kor@gmail.com 
веб-сайт: www.korostyshiv-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Лугинської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04161) 9-16-61 
адреса електронної пошти: lugcnapgo@ ukr.net 
веб-сайт: http://lugini.zhitomir-region.gov.ua 
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Центр надання адміністративних послуг Любарської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04147) 2-38-17 
адреса електронної пошти: cnap.lyubar-rda@meta.ua 
веб-сайт: www.lubar.zhitomir.net 
 
Центр надання адміністративних послуг Малинської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04133) 5-12-10 
адреса електронної пошти: znap_malin@ukr.net 
веб-сайт: www.malin-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Народицької районної 
державної адміністрації 
телефон: (04140) 2-10-15 
адреса електронної пошти: nar.chnap@ukr.net 
веб-сайт: www.nar-rda.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської 
районної державної адміністрації 
телефон: (04141) 2-19-53 
адреса електронної пошти: novogradadmin@ukr.net                                                                                     
веб-сайт: www.nvrda.com.ua                                                                           
 
Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної 
державної адміністрації 
телефон: (04147) 4-25-18 
адреса електронної пошти: cnapovruch@ukr.net 
веб-сайт: www.rda.ovruch-rayvlada.org.ua/administrativni-poslugi 
 
Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській 
районній державній адміністрації 
телефон: (04137) 2-58-95 
адреса електронної пошти: cnappopil@ukrpost.ua 
веб-сайт: www.popilnya-rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Радомишльської 
районної державної адміністрації 
телефон: (04132) 4-40-80 
адреса електронної пошти: znapradom@ukr.net 
веб-сайт: www.radrda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг при Романівській 
районній державній адміністрації 
телефон: (04146) 2-13-65 
адреса електронної пошти: admposluga_rda@ukr.net 
веб-сайт: www.rrda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Ружинської районної 
державної адміністрації 
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телефон: (04138) 3-29-96 
адреса електронної пошти: ruztsnap@ukr.net 
веб-сайт: http://ryzhin-rda.gov.ua/tsnap 
 
Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04131) 3-22-13 
адреса електронної пошти: pylunu@ukr.net 
веб-сайт: www.cher-arm.org.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг при Хорошівській 
районній державній адміністрації 
телефон: (04145) 3-24-67 (факс, довідки) 
адреса електронної пошти: vv_dozv@ukr.net 
веб-сайт: www.rada-vv.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Черняхівської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04134) 4-22-53 
адреса електронної пошти: www.cnap.chern.rda@ukr.net 
веб-сайт: www.chernyakhiv_rda.gov.ua 
 
Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної 
державної адміністрації 
телефон: (04139) 2-13-20 
адреса електронної пошти: cnapchudniv_minjust@ukr.net 
веб-сайт: www.chudrda.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4 Закони України Закон України «Про громадські об'єднання»; 

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

5 Акти Кабінету 
Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016  № 99 
«Про реформування територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги» 

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

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; 

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 

Умови отримання адміністративної послуги 
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7 Підстава для 
отримання 
адміністративної 
послуги 

Звернення уповноваженої особи  (далі – заявник) 

8 Вичерпний перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги 

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управління громадського об'єднання, 
що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск. 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу. 

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, 
коли відомості про повноваження цього представника містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань) 

9 Спосіб подання 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів 

10 Платність 
(безоплатність) 
надання 
адміністративної 
послуги 

Безоплатно 

11 Строк надання 
адміністративної 
послуги 

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації не пізніше трьох робочих днів з дати подання 
документів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення 

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації 

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі; 

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для 
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих 
для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному 



14 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань; 

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання 

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації 

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань містяться відомості 
про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної 
дії; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України 

14 Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань*; 

рішення про проведення державної реєстрації; 
рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації 

із зазначенням виключного переліку підстав для відмови 

15 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на 
порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом 
доступу**. 

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються 
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх 
повернення 

* До впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 
створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», відповідний 
запис вноситься до Реєстру громадських об'єднань. 

** До впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», видається копія рішення про 
державну реєстрацію. 
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