
Розділ 5 

Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності 

 

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  

 

Тема заняття:  Державна реєстрація юридичної особи та правові наслідки для її відмови.  

Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання та умови його державної реєстрації.                       

Інструкційно-методична карта №5 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок  

з дисципліни «Господарське право») 

 

Практичне заняття  № 8-9 ( 4 години) 

 

Самостійна робота  -4 годин.   

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок по визначенню загального 

порядку  утворення юридичної особи, формування її керівних органів та визначення їх компетенції; 

реєстрації установчих документів юридичної особи; порядок внесення змін і доповнень до статуту 

юридичної особи; процедура державної реєстрації фізичної особи-підприємця та порядок її 

оскарження у випадку відмови  .    

Сприяти формуванню правової грамотності студентів як майбутніх юристів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «засновники юридичної особи», «статутний капітал»  та порядок  його 

формування, «загальні збори»  та порядок їх проведення; відповідальність засновників юридичної 

особи та фізичної особи-підприємця за зобов’язаннями перед кредиторами;  зміст установчих 

документів та порядок  їх реєстрація.  

Вміти: визначати  етапи проведення державної реєстрації юридичної особи  та фізичної 

особи-підприємця, визначати права та обов’язки засновників юридичної особи , вимоги до форми 

змісту установчих документів,  порядок оскарження відмови у проведення державної реєстрації.  

     

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

 

1. Конституція України від 28.06.1996р.  

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Закон України  "Про господарські товариства" від 19.09.1991р.  

5. Закон України  «Про акціонерні товариства» від  17.09.2008р.  

6. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань"від   15.05.2003р.  

 

 Питання для актуалізації опорних знань 

1.Хто приймає рішення про створення юридичної особи? 

2.З якого моменту юридична особа набуває статусу суб’єкту підприємницької діяльності ;  

3. Визначте порядок отримання  витягу з ЄДРПОУ», його зміст і порядок його отримання; 

4. Визначте етапи державної реєстрації фізичної особи-підприємця; 

5. Які обмеження визначені законодавством щодо здійснення підприємницької діяльності? 

6. Який порядок прийняття рішення про  ліквідацію юридичної особи? 

7. Охарактеризуйте повноваження ліквідаційної комісії при ліквідації ТОВ. 

 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

 

Методичні рекомендації 



Слід врахувати, що спеціальним законом, що регулює питання державної реєстрації суб’єктів 

господарювання є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань». 

 Цей  Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а 

також фізичних осіб - підприємців.  

 Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - 

заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі 

подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні 

документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем 

проживання відповідні документи. 

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є:  

невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації 

фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення 

державної реєстрації;  

 наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо 

фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;  

наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем. 

 Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не 

допускається.  

 

Ситуація № 1.  
12.10.2020. державним реєстратором м. Дніпро було відмовлено у проведенні державної  

реєстрації Приватного підприємства «Горизонт», засновниками  якого є громадянин України 

Даниленко О.Л. і громадянин Польщі Тимошенко А.Н.  Підставою відмови було наступне:  

- засновниками не подано довідки про відсутність судимості; 

- копії поданих паспортів нотаріально не засвідчені; 

- громадянин Даниленко О.Л. є засновником 2-х приватних підприємств;  

- відсутня квитанція про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії.  

Вам необхідно визначити: 

1.Строк перевірки документів, поданих для державної реєстрації.______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Яким документом оформляється відмова у проведенні держаної реєстрації?__________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Законність  дії державного реєстратора ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4.Порядок і форму захисту прав гр. Даниленка і Тимошенка, у разі їх незгоди з рішення державного 

реєстратора___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.Оформити скаргу на дії державного реєстратора, згідно умов ситуації.( додаток 3.) 



 

 

Ситуація 2. 
Громадянин України Якименко, який був зареєстрований в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців як фізична особа-підприємець без створення юридичної особи, прийняв рішення про припинення 

підприємницької діяльності. Його паспортні дані: Якименко Станіслав Романович, паспорт серії АЕ 301278, виданий 

Новомосковським  РВ УМВС України у Дніпропетровській області 23.12.1998р., код платника податків 5578902314. 

Проживає за адресою: 51200,  м. Новомосковськ вул.. Сучкова буд. 15 кв. 2 . 

Вам необхідно визначити: 

1. Які  документи слід подати для внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення фізичної особи-

підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності та порядок і умови їх прийняття.___________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  За наявності яких підстав державний реєстратор має право залишити надані документи без розгляду, 

визначте порядок і умови залишення документів без 

розгляду.____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте порядок і строк проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця  за її рішенням.________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте порядок надання  відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 

державним органам і установам.________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5.Оформіть реєстраційну картку для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця, згідно умов ситуації. ( Відсутні дані визначте самостійно).(додаток 1) 

 

ВИСНОВОК:_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання   (6 год.): 

1..Визначте підстави і порядок припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов’язано з 

процедурою банкрутства  юридичної особи. 

_________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

3. .Визначте порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.__ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте  підстави і порядок відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи та процедуру 

оскарження такого рішення. 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація №3. У зв’язку зі зміною юридичної адреси ТОВ «Дакар» (51200, м. Новомосковськ, 

вул. Радянська, 25.) Рішенням Новомосковської міської ради від 26.09.2018. вулицю Радянську 

перейменовано у вулицю Гетьманську), а також у зв’язку з призначенням нового директора були 

внесені відповідні зміни до Статуту товариства. Директор ТОВ «Дакар» доручив юрисконсульту 

оформити і провести реєстрацію змін у Статуті ТОВ. 

 

Вам необхідно визначити: 

1. Хто уповноважений подавати документи для проведення державної реєстрації  змін, згідно умов 

ситуації?____________________________________________________________________________________________



____ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Розмір адміністративного збору за проведення реєстраційної дії, згідно умов ситуації 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. Перелік документів для проведення реєстраційної дії, згідно умов ситуації? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Оформити реєстраційну картку про внесення змін про юридичну особу , згідно умов ситуації . (Дані визначте 

самостійно) (додаток 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

 

 
     ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства юстиції України 

                                                 від 06 січня 2016 року № 15/5  

  

ЗАЯВА 

про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця  

 (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,  

у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються) 

  

Відомості про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

Прізвище 

                                                                      

Ім’я  

                                                                      

По батькові 

                                                                      

Дата народження 

    /     /         

  

Рреєстраційний номер облікової картки платника податків                     

  

Паспортні дані*:                                                                 серія      номер                      

 



Підстави для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця  

(необхідне відмітити) 

 

  Рішення фізичної особи – підприємця 

 Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи 

  Судове рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою 

 

  

  Судове рішення про визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою 

 

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

мають відмітку в паспорті. 

  

   фізична особа - підприємець    уповноважена особа (за довіреністю) 

  

  

   

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________ 

(прізвище, ініціали)                                                                                    (підпис)                                                                 (дата) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2 

 

 
 

Форма № 4                                                        РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться  

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб  

та фізичних осіб - підприємців 
 

І. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців  
 

Ідентифікаційний код  юридичної особи         

Повне найменування юридичної особи 
 

Організаційно-правова форма юридичної особи  

                                   

                                   

Назва юридичної особи 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
                                                                                                                                                            
 

II. Перелік змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців (необхідне відмітити) 
    

Зміна місцезнаходження юридичної особи  
 

Зміна керівника  
 

Зміна відомостей про  керівника  
 

Зміна фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без 

довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у 

розпорядчих документах) 

 

 

Зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи 

без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у 
розпорядчих документах) 

 

 

Зміна видів економічної діяльності  видами економічної діяльності з їх переліку, зазначеними у статуті 

юридичної особи 

 

 

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого акта, на підставі якого створено 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити) 

 

 

Зміна додаткової інформації про юридичну особу  
 

Зміна відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи  
 

 

 

III.  Відомості про юридичну особу з урахуванням змін 
 

Місцезнаходження юридичної особи: У К Р А Ї Н А  
 

Область                         Автономна Республіка Крим        Поштовий індекс      
 

                                   
 

Район області                                                                                                                                     Район міста  
 

                                   
 

Місто                                      Селище міського типу                 Селище                                 Село  
 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом з назвою 

                                   



                                   

                                                                                              Тип 

Будинок     Корпус          приміщення*         №     
 

____________ 

* Зазначається тип приміщення - або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо. 

 

Сторінку заповнив ________________________________________________________________________ 

                  (прізвище, ініціали)                             (підпис)                                     (дата) 

 

Сторінка 2 реєстраційної картки  "Форма № 4" 
 

Відомості про фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління 
юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами (згідно з 

відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах), про керівника юридичної особи 

Прізвище 

                                   

Ім'я, по батькові 

                                   
 

Ідентифікаційний номер           

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   
 

Зміна керівника                                                                                           Зміна відомостей про керівника              
 

Відомості про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі 

підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)* 

Прізвище 

                                   

Ім'я, по батькові 

                                   
 

Ідентифікаційний номер           

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи  

                                   

                                   
 

Зміна фізичних осіб - платників податків, які мають 
право вчиняти дії від імені юридичної особи без 

довіреності, в тому числі підписувати договори 

 Зміна відомостей про фізичних осіб - платників 
податків, які мають право вчиняти дії від імені 

юридичної особи без довіреності, в тому числі 

підписувати договори         

 

 

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб  

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого акта, на підставі якого створено орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити) 

Найменування розпорядчого акта 

                                   

                                   

                                   
 

Номер                                                Дата (ДД.ММ.РРРР)   .   .     
 

Дата  створення (ДД.ММ.РРРР)   .   .     
 

Види економічної діяльності юридичної особи 

№ 

з/п 

Код виду економічної 

діяльності(заповню-

ється державним реєс-

тратором відповідно 

до КВЕД) 

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до 

КВЕД 

 

Вкл. Викл. 

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            
 

 Додаткова інформація  про юридичну особу  
 

    Телефон 1                                                                                                            Телефон 2 

+ 3 8                         
 

  Факс                                                                          Адреса сторінки в інтернеті 



                                   
 

Адреса електронної пошти                       

   Інші відомості 

                                   

                                   
____________ 
* У разі, якщо таких осіб більше 1-ї, заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки "Форма N 4". 
 

Сторінку заповнив ___________________________________________________  _____________________ 

                  (прізвище, ініціали)                             (підпис)                            (дата) 
 

 

Сторінка 3 реєстраційної картки  "Форма № 4" 

IV. Відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  
 

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу         

Повне найменування відокремленого підрозділу  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

V. Перелік змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи 
 

 Зміна повного найменування відокремленого підрозділу юридичної особи  
 

Зміна місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи  
   

Зміна відомостей про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі 

довіреності, у тому числі підписувати договори, - про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи 

 

 

Зміна видів економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної особи  
 

Зміна додаткової інформації про відокремлений підрозділ  
 
 

VI. Відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи з урахуванням змін 

Повне найменування відокремленого підрозділу юридичної особи  

                                   

                                   

                                   

                                   
 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи  

Країна резидентства                             або УКРАЇНА  
 

                                   
 

Область                                   Автономна Республіка Крим           Поштовий індекс      
 

                                   
 

Район області                                                                                                                                     Район міста  
 

                                   
 

Місто                                      Селище міського типу                 Селище                                 Село  
 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом з назвою 

                                   

                                   
 

                                                                                           Тип 

 

Будинок     Корпус         приміщення*         N     
 

Відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому 

числі підписувати договори, - про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи 

Прізвище 

                                   

Ім'я , по батькові 

                                   



 

Ідентифікаційний номер           

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   

                                   

____________ 

* Зазначається тип приміщення - або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо. 
  
Сторінку заповнив ________________________________________________________________________ 

                  (прізвище, ініціали)                              (підпис)                                (дата) 
 

Сторінка 4 реєстраційної картки "Форма № 4" 

Види економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної особи  

№ 

з/п 

Код виду 

економічної 

діяльності 

(заповнюється 

державним 

реєстратором 

відповідно до КВЕД) 

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до 

КВЕД 

 

Вкл. Викл. 

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            
 
 

Додаткова інформація про відокремлений підрозділ юридичної особи  

 

    Телефон 1                                                                                                            Телефон 2 

+ 3 8                         
 

   Факс                                                                         Адреса сторінки в інтернеті 

                                   
 

Адреса електронної пошти                      

Інші відомості  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

VII. Спосіб отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (потрібне відмітити) 
 

Видати заявнику   
 

Надіслати рекомендованим листом  
 
 

____________ 

* У разі, якщо зазначених осіб більше 2-х, заповнюється відповідна кількість аркушів 4-ї сторінки реєстраційної картки "Форма № 4". 

 



 
 

Сторінки     картки  заповнив ___________________________________________________________ 

                                                                                                (прізвище, ініціали)             (підпис)                              (дата) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сторінка 5 - додаток до реєстраційної картки  "Форма № 4"  (заявниками не подається). 

VIII. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, - заповнюються державним 

реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 

Номер запису                                                                                                                         Дата запису (ДД.ММ.РРРР) 

                      .   .     
 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                     серія                                номер       
 

Ідентифікаційний код  юридичної особи         
 

Державний реєстратор 

Прізвище 

                                   

Ім'я  

                                   

По батькові  

                                   
 

Місце проведення державної реєстрації 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

Підпис державного реєстратора:             _______________________   _________________ 

                                                                                            (підпис)                                         (дата) 
 

IX. Відомості про отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (заповнюються державним 

реєстратором після видачі свідоцтва або відправлення його рекомендованим листом)  

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи отримав (потрібне відмітити): 

 

Власник, засновник  
 

Уповноважена особа (особа по довіреності)  

         _____________________    _______________________   _________________ 
                    (прізвище, ініціали)                                   (підпис)                                        (дата) 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи відправлено рекомендованим листом    ___________________    

                                                                                                                                                                               (дата) 

 

Підпис державного реєстратора:             __________________________   ________________________ 

                                                                                                (підпис)                                                 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 3 
 

Іваненко Іван Іванович 

пр. Гагаріна, 11, кв. 11, 
м. Дніпро, 49000 

e-mail: ivanenko_ivan@i.ua 

  
  

СКАРГА 

на рішення про відмову у проведенні державної реєстрації прав від _____ 
№ ______, винесеного державним реєстратором Коваленком П.П. 

  
      Я, Іваненко Іван Іванович, 11 червня 2016 року подав документи та заяву для проведення 
державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна до (назва суб’єкта 
державної реєстрації). 
     Державним реєстратором Коваленком П.П. було винесено рішення про відмову у 
проведенні державної реєстрації від _______ № ______ права власності на об’єкт 
нерухомого майна, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 11, кв. 11. 
      Вважаю, що вказане рішення про відмову від ______ № ______  є протиправним з 
огляду на наступне (зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта 
державної реєстрації  та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника). 
       Відповідно до частини другої статті 37 Закону територіальні органи Міністерства юстиції 
України розглядають скарги: 
       1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність 
державного реєстратора; 
       2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав. 

  

    Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 37 Закону статей 16,17,18 Закону України 
«Про звернення громадян», 
  

ПРОШУ: 

  

         Скасувати рішення про відмову в державній реєстрації прав від 
______________________________________ 
№ _______,прийняте державним реєстратором Коваленком П.П., та провести державну 
реєстрацію права власності. 

  

  

  

підпис скаржника                                                                                                           Іваненко 
І.І. 
дата складання скарги 

 


