
  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 8 

Затверджена рішенням 
виконкому міської ради  
від 02.10.2019 № 347      

Центр надання  адміністративних  
послуг  виконкому Пирятинської             

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  
тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua 

Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок  – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 20-00  
П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  
 Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
 та фізичних осіб-підприємців 

  
1.  

Перелік документів, необхідних 
для отримання  

адміністративної послуги  

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); 
Документ, що підтверджує внесення плати за 
отримання відповідних відомостей. 
У разі подання запиту представником 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження. 
Заявник пред'являє свій паспорт громадянина 
України, або тимчасове посвідчення 
громадянина України, або паспортний 
документ іноземця, або посвідчення особи без 
громадянства, або посвідку на постійне або 
тимчасове проживання 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі запит подається 
заявником особисто.  
2. В електронній формі запит подається через 
портал електронних сервісів виключно за 
умови реєстрації користувача на відповідному 
порталі. 

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної  

послуги  

Платно: 
(0,05 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб). 
Плата за отримання інформації: 
Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012700 
Рахунок UA238999980000034317300041758 
ЄДРПОУ 37958534 МФО 899998. 
Призначення платежу: Плата за надання 
відомостей з ЄДР. 



  
4.  

Строк надання адміністративної 
послуги  

Протягом 24 годин після надходження запиту, 
крім вихідних та святкових днів. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної   

послуги  

1. У запиті про надання витягу відсутні критерії 
пошуку відомостей у Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, які були зазначені у запиті про 
надання витягу на вибір запитувача для його 
формування. 
 2. Запитувачем не подано документ, що 
підтверджує внесення плати за отримання 
витягу або плата внесена не в повному обсязі. 

6.  

Результат надання 
адміністративної послуги  

Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
або письмове повідомлення про відмову з 
поверненням документу, що підтверджує 
внесення плати за отримання відомостей. 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  
- особисто, 
- через уповноваженого представника. 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та умови  
надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та 
громадських формувань“ від 15.05.2003 № 755- 
IV; 
2. Наказ Міністерства юстиції України „Про 
затвердження Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб–підприємців та громадських 
формувань“ від 10.06.2016 № 1657/5; 
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. 

9. Право на оскарження 

Суб’єкт звернення має право  подати скаргу:     
на дії чи бездіяльність адміністраторів 
керівнику ЦНАП або міському голові; 
на отриманий через ЦНАП результат послуги до 
суб’єкта надання послуги, до міського голови та 
в судовому порядку. 

10. Відповідальний за виконання  
  

Відділ державної реєстрації виконкому 
Пирятинської міської ради 
37000, м.Пирятин 
пл.Героїв Майдану, 2 
Тел.(05358)32350 

 

    

         
  


