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   Прийом документів та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців здійснюється: 
 

 державними реєстраторами виконавчих органів сільських, 
селищних і міських рад; 

 центрами надання адміністративних послуг (ЦНАП); 

 нотаріусами, які виконують функції державного реєстратора; 

 акредитованими суб’єктами державної реєстрації (з переліком 
всіх акредитованих в Україні суб’єктів можна ознайомитися на 
сайті Міністерства юстиції України за посиланням 

 

Державна реєстрація на підставі документів, поданих в електронній 
формі, проводиться незалежно від місця перебування фізичної особи 
в межах України. 

Для реєстрації або припинення підприємницької діяльності 
юридичних/фізичних осіб заяву можливо подати через ЦНАП або на 
портал електронних державних послуг iGov в електронному вигляді. 
Реєстрація або припинення підприємницької діяльності 
юридичних/фізичних осіб здійснюється протягом 24 годин після 
надходження документів. 

ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ 

   Крок 1. Збір необхідної інформації: 
 
Стосовно Товариства: 
 назва Товариства; 
 розмір статутного капіталу; 
 розподіл часток у грошовому (відсотковому) еквіваленті, якщо 

засновників більше одного; 
 місцезнаходження Товариства; 
 інформація щодо директора юридичної особи (ПІБ, паспортні 

дані, місце реєстрації, індекс, ідентифікаційний код); 
 визначення з видами економічної діяльності (КВЕД) Товариства; 

 
Стосовно засновників: 
 ПІБ, паспортні дані, місце реєстрації, індекс, ідентифікаційний 

код, розмір внеску в статутний капітал; 
 якщо, засновником новоствореного товариства виступає 

юридична особа, то від юридичної особи засновника додатково 
потрібний протокол про створення товариства; 

 якщо, засновником новоствореного товариства виступає іноземна 
юридична особа, то від іноземної юридичної особи засновника 
додатково потрібний нотаріальний переклад витягу із реєстру 
країни резиденства та довіреність на представництво для 
створення нового товариства для представника; 

 якщо, засновником виступає фізична особа іноземець, то для 
нерезидента, щоб стати засновником товариства необхідно 
одержати реєстраційну картку платника податків в податковому 
органі. 

  

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
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Крок 2. Підготовка установчих документів: 
 Статут; 
 Протокол про створення Товариства; 
 Реєстраційна Заява. 

 
Крок 3. Нотаріус: 
 нотаріальне посвідчення підписів засновників товариства на 

установчих документах; 
 подача документів для реєстрації товариства. 

 

Крок 4. Реєстрація Товариства. 

Крок 5. Виготовлення печатки. 

Крок 6. Відкриття банківського рахунку для Товариства. 

Крок 7. Початок діяльності. 

 
Пакет документів за підсумком реєстрації: 
 Статут; 
 Протокол установчих зборів засновників; 
 Наказ про призначення директора; 
 Печатка; 
 Витяг з реєстру платників єдиного податку/ПДВ; 
 Повідомлення про прийом працівника на роботу (Директора) з 

відміткою ДПІ про отримання. 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Спільні підприємства – підприємства що базуються на спільному 
капіталі суб’єктів господарської діяльності України або іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на 
спільному розподілі результатів та ризиків. 
 
Порядок створення спільних підприємств. 
Відповідно до законодавства України спільне підприємство може бути 
створене: 
 через придбання іноземним інвестором частки участі (капіталу) 

діючого підприємства; 
 через створення нового підприємства спільно з резидентом 

України та іноземним інвестором. 
 
Процес створення спільних підприємств на території України  
передбачає такі етапи: 

 

Крок 1. Розробка позицій партнерами щодо створення спільного 
підприємства; 

Крок 2. Пошук і вибір іноземного партнера; 

Крок 3. Підготовка й підписання партнерами протоколу про наміри; 

Крок 4. Розробка техніко-економічного обґрунтування та його 
узгодження партнерами; 

Крок 5. Підготовка установчих документів на основі техніко-
економічного обґрунтування; 

Крок 6. Державна реєстрація спільного підприємства. 

  

ЗАСНУВАННЯ СПІЛЬНОГО ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ 
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 Акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної 
номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за 
зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. 
 

 Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір 
яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
може досягати 100 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. 
 

 Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених 
установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного 
капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до 
внеска кожного учасника. 
 

 Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 
 

 Командитне товариство – це таке господарське товариство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені 
товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, а інші 
учасники лише своїми внесками та які не беруть участі в діяльності товариства. 

ЮРИДИЧНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

зміст 


