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ВСТУП
Пропонуємо  Вашій  увазі  Дорожню  карту  інвестора   –  документ,  в  якому  зібрано  та
систематизовано  інформацію,  необхідну  для  здійснення  інвестиційної  діяльності  в
Вишгородському  районі.  Видання  адресоване  передусім  українським  та  іноземним
бізнесменам,  власникам  та  керівникам  суб’єктів  господарювання,  які  мають  намір
інвестувати в економіку району.

ЦІЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Дорожня карта  інвестора – це  документ,  що допомагає  інвестору визначитись  з  певними
кроками, які необхідно зробити для започаткування інвестиційної діяльності в певній країні
або регіоні.  Дорожні карти  інвестора розробляються  в  різних країнах світу і  мають різні
форми подачі інформації та наповнення. В деяких країнах Дорожні карти розробляються на
підставі аналізу секторів економіки або регіонів країни, в інших країнах в таких документах
намагаються проаналізувати як відбуваються процеси започаткування та/або ведення бізнесу
в цілому в країні. 

Аналіз  Дорожньої  карти  інвестора  дає  можливість  оцінити  ефективність  однієї  з  умов
господарської  діяльності  суб’єктів  -  законодавчо-нормативних  засад  започаткування  і
ведення  господарської  діяльності.  Удосконалення  умов  інвестиційної  діяльності  значною
мірою здійснюється через удосконалення змісту Дорожньої карти інвестора, зменшення часу
відкриття підприємства, усунення бюрократичних перешкод у реалізації кожним суб’єктом
його права здійснення інвестицій.

При складанні  Дорожньої  карти  інвестора  Вишгородського  району  за  основу  був  взятий
приклад потенційного інвестора, зацікавленого в започаткуванні підприємницької діяльності
в даному регіоні України, і проаналізовані кроки, які б йому було необхідно здійснити. 

Інвестиційна діяльність може бути розподілена на три етапи: 

1) Збір необхідної інформації та прийняття попереднього рішення про інвестування. 

Важливою на цьому етапі є інформація про соціально-економічне становище країни,
правові засади здійснення інвестицій,  зручність та доступність послуг,  пов’язаних із
проведенням діяльності в країні, умови ведення бізнесу в країні в цілому. Також має
бути зібрана та проаналізована інформація про потенційний для інвестування регіон,
який цікавить інвестора. 

2)  У  разі  прийняття  позитивного  попереднього  рішення  інвестор  переходить  до
наступного  етапу  –  проведення  підготовчих  дій  або  започаткування  інвестиційної
діяльності.  При  цьому  слід  враховувати,  що  на  цьому  етапі  за  певних  обставин
(виявлення  нової  інформації,  перепони  різноманітного  характеру,  форс-мажорні
обставини,  зміна  політичного  становища  і  т.і.)  інвестор  може  відмовитись  від
попереднього рішення. 

3)  Після  проведення  підготовчих  дій  інвестор  може  приступати  до  безпосередньої
інвестиційної діяльності або операційної діяльності.

Для прийняття рішень на кожному етапі Дорожня карта інвестора містить  аналіз чинного
законодавства України, нормативно-правових схем щодо основних аспектів господарювання
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та  інвестиційної  діяльності,  а  також іншу актуальну  інформацію,  яка  може  допомогти  в
прийнятті  рішень  щодо  вибору  видів  діяльності  та  об’єктів  здісйснення  інвестицій.  В
документі систематизовано інформацію про адміністративні послуги для бізнесу, наведено
алгоритми отримання таких послуг; розміщено контакти органів влади, дозвільних установ,
що  надають  адміністративні  послуги  та  підтримку  інвесторам  з  різних  питань  ведення
бізнесу.

Під  час  розробки  Дорожньої  карти  були  проаналізовані  вимоги  чинного  національного
законодавства, місцевої нормативно-правової бази, посилання на які розміщені в тексті цього
документа. Крім цього, були використані відкриті джерела інформації в мережі Інтернет як
світового, так і національного, і місцевого рівнів.

Кожен  інвестор  є  для  Вишгородщини  бажаним  та  цінним.  Сподіваємось,  що  зібрана  у
документі  інформація  стане  дієвою  допомогою  діючим  та  потенційним  інвесторам  у
прийнятті управлінських рішень та веденні бізнесу в  нашому районі, надасть відповіді на
низку  запитань  бізнесменів,  які  вбачають  у  Вишгородському  районі майданчик  для
інвестування.
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКНОМІЧНИЙ 
ЛАНДШАФТ ТА УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ: СТИСЛИЙ ОГЛЯД
При  прийнятті  рішення  щодо  інвестування  потенційному  інвестору  необхідно  отримати
якомога більше достовірної  інформації  про країну та умови ведення бізнесу в цій країні.
Користуючись  такою  інформацією,  інвестор  може  оцінити  своє  бажання  та  можливості
щодо того, чи розпочати бізнес в цій країні. 

Ключові параметри політичного та соціально-економічного життя в Україні

Адміністративни
й та 
територіальний 
устрій, система 
влади

Україна  є  парламентсько-президентською  республікою.  Законодавча
влада  представлена  однопалатним  парламентом  –  Верховною  радою
(450 депутатів, які обираються кожні 5 років). 

Найвищим органом виконавчої влади є Кабінет міністрів України.  

Адміністративно,  Україна  складається  з  24  областей  та  автономної
республіки  Крим  (з  2014  незаконно  анексованим  Російською
Федерацією).  Частина  Луганської  та  Донецької  областей  є  тимчасово
окупованими районами, де проходить операція Об'єднаних сил.  

З  2014  в  Україні  відбувається  децентралізація,  яка,  будучи  ще
незавершеною, вже спричинила суттєві зміни в Україні – місцева влада
сьогодні має більшу відповідальність за надання публічних послуг на
локальному рівні та більші бюджети. 

Правова система Україна є країною цивільного права. Судова система в Україні має три
гілки: 1) загальне правосуддя;

2) господарський суд;

3) адміністративне судочинство.

Згідно з Конституцією України, Верховний суд є головним та має владу
переглядати  рішення  всіх  трьох  гілок  судочинства.  В  Україні  також
існують  арбітражні  суди  –  недержавні  незалежні  судові  органи.  За
українським законодавством іноземним компаніям дозволено включати
в договори з українськими організаціями положення про міжнародний
арбітраж
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Валюта, 
банківська та 
фінансова 
система

 Національна валюта України – українська гривня (UAH).

В  Україні  -  дворівнева  банківська  система,  що  складається  з
центробанку  (Національний  Банк  України  або  НБУ)  та  комерційних
банків.  НБУ  забезпечує  стабільність  національної  валюти,  емісію
грошей,  облаштування  грошового  обігу,   регулювання  банківських
операцій  та  нагляд.    Комерційні  банки  працюють  з  дозволу  та  під
контролем НБУ, отримуючи ліцензію на паво здійснення банківських
операцій.  НБУ  встановлює  вимоги  щодо  мінімального  статутного
капіталу, достатності власного капіталу та регулятивного капіталу

Контроль 
валютних 
операцый

Українська  гривня  є  конвертованою  валютою,  яка  широко  не
використовуються  для  здійснення  платежів  за  міжнародними
операціями.

Валютні  операції  в  Україні  є  об’єктом регулювання  обігу  валют,  що
базується   на  концепції  резидентства.  Зараз  система  валютного
регулювання України знаходиться на етапі модернізації, що передбачає
покрокове зняття усіх валютних обмежень. 

Резиденти та нерезиденти  можуть тримати рахунки в твердій валюті
та в українській гривні в авторизованих банках, а також імпортувати та
обмінювати валюту згідно з процедурами,  встановленими НБУ.

В  цілому,  тільки  місцева  валюта  може  використовуватися  при
здійсненні  господарських  операцій  між  резидентами.  Перекази  між
резидентами  та  нерезидентами,  за  договорами торгівлі  та  пов’язані  з
інвестиційною  діяльністю,  здебільшого  здійснюються  в  іноземній
валюті.

Деякі  операції  в  місцевій  та  іноземній  валютах  підлягають
ліцензуванню НБУ

Населення Українці  складають  78%  населення,  17% в  Україні  росіян.  Подвійне
громадянство  в  Україні  заборонено.  Більше  двох  третин  населення
проживає в містах.  Жінки складають  54% загальної кількості жителів
України. 

Молоде покоління українців не відрізняється особливо нічим від своїх
ровесників  в  Європі  –  це  демократичні,  сучасні,  працелюбні,
толерантні, креативні та талановиті люди. Старше покоління людей (ті,
хто виріс ще в часи СРСР) ще досі відіграє суттєву роль у визначенні
траєкторії  розвитку  в  Україні.  Але  все  більше  представників  нового
покоління  включаються  у  політичні  процеси  та  приходять  до  влади,
несучи  за  собою  зміни,  які  засновані  на  підприємницькому  дусі  та
громадянській активності.

Освіта Рівень письменності в Україні становить 99.4, шкільна 11-річна освіта є
обов’язковою. Більше 70% населення України мають фахову передвищу
та вищу освіту.

Більше  3,500  студентів  випускаються  щорічно  за  науковим  фахом.
Україна  є  лідером  у  Європі  з  підготовки  інженерів,  випускаючи  їх
щорічно  більше  130,000  осіб.  Приблизно  16,000  IT-спеціалістів
отримують диплом про вищу освіту щороку.   Україна займає 4 місце в
світі за кількістю сертифікованих  IT-професіоналів. 
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Релігія Більшість  населення  належать  до однієї  з  гілок  православної  церкви,
близько  8%  є католиками, і  4%   - мусульманами

Мова Україна є багатомовною країною. Офіційна мова – українська.   

Загалом,  щоденне  спілкування  може  вестися  українською  або
російською мовою, більшість українців знають обидві ці мови. 

Зростає кількість людей в Україні, що знають англійську мову.  

Безробіття У третьому кварталі  2019, офіційний рівень безробіття складав  8.0%.

Країна  володіє  цінними  земельними  ресурсами:  41,5  млн.  га  займають  землі
сільськогосподарського  призначення,  з  яких  32,5  млн.  га  –  рілля.  В Україні  знаходиться
28,8 % світового запасу чорноземів.

Україна  багата  іншими  природними  ресурсами –  чорними  та  кольоровими  металами
(входить  у  топ-3  країн  у  світі  за  покладами  залізних  руд),  лісом,  паливно-енергетичною
сировиною та ін. Запаси природних копалин, за оцінками експертів, становлять від 7 до 11,5
трлн. дол. США. Країна має повний цикл виробництва літаків  та є космічною державою.
Україна - експортер №1 соняшникової олії в світі, стабільно входить до десятки найбільших
світових виробників зерна і до трійки найпотужніших його світових експортерів, імпортер
№3  агропродукції в ЄС. 

Природний  ресурсний  потенціал,  освічене  населення  та  розташування  на  перетині
багатьох транспортних шляхів робить Україну привабливим місцем для ведення бізнесу.
Однак  політична  нестабільність,  пов’язана  з  воєнним  конфліктом  на  сході  країни,  що
розпочався  у  2014  році,  економічна  криза  та  повільне  реформування  застарілої  системи
державного управління викликали тимчасове зниження привабливості.

Сьогодні ситуація почала змінюватися на краще:

З  01.01.2016  року  почала  діяти Угода  про  поглиблену  та  всеохоплюючу  зону  вільної
торгівлі між ЄС та Україною (DCFTA), що відкриває ціле поле можливостей для бізнесу в
Україні, перш за все експортно-орієнтованого, а також для іноземного бізнесу.

✓ 01.09.2017  почала  діяти  Угода  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та
Європейським  Союзом,  Європейським  Співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми
державами-членами,  з  іншої  сторони,  виконання  положень  якої  для  України  означає
суттєві  зміни  в  законодавстві,  технічному  регулюванні,  забезпечення   рівних  умов  для
конкуренції,  покращення  інституційного середовища тощо.Зміни відбуваються  динамічно,
що позитивно  впливає  і  на  здійснення  інвестицій  та  ведення  бізнесу  в  Україні.  Поточна
інформація  про  євроінтеграційні  процеси  розміщується  на  Євроінтеграційному  порталі
https  ://  eu  -  ua  .  org  /

  https  ://  pulse  .  eu  -  ua  .  org  /

✓ У 2014-2016 рр. проведена масштабна реструктуризація банківського сектору, яка призвела
до оздоровлення банківської системи: було ліквідовано 90 банків (близько 40% ринку), і в
результаті на ринку залишилися найбільш стабільні.

✓ Вплив воєнного конфлікту на економіку зменшився з вересня 2015 р.

✓ В  країні  були  створені  та  почали  працювати  антикорупційні  органи;  запроваджено
електронне  декларування;  запроваджено  електронну  систему  державних  закупівель
PROZORRO
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✓ Певні  позитивні  зміни  можна  спостерігати  щодо  реформ  в  енергосекторі,  розвитку
електронних  сервісів,  спрощення  процедур  отримання  дозвільних  документів  на
будівництво, послаблення валютного контролю, поступової дерегуляції.

✓ Просування  України  в  рейтингах  та  покращення  певних  індексів  також  засвідчують
позитивні зрушення.

(і) Індекс  інвестиційної  привабливості  України за  версією  топ-менеджерів
членських  компаній  Європейської  Бізнес  Асоціації  (https  ://  eba  .  com  .  ua  /  en  /40-  top  -
menedzheriv  -  ochikuyut  -  polipshennya  -  biznes  -  klimatu  -  protyagom  -  nastupnyh  -  pivroku  /?
fbclid  =  IwAR  1  mfmy  --6  VsMR  00  qksYIhrs  7  AkShcViq  6  NWBvzSn  0  ftPb  9  LQFbWi  3  hkeqg) за
другу половину 2019 року склав 2,95 балів з 5-ти, але при цьому бізнес лишається
оптимістично налаштованим щодо майбутнього. Так, 41% директорів розраховує, що
інвестиційний клімат дещо поліпшиться протягом наступних півроку. 

(іі) Україна  покращила  свої  позиції  в  рейтингу  Doing Business 2020
https  ://  www  .  doingbusiness  .  org  /  en  /  data  /  exploreeconomies  /  ukraine  /   і посіла 64 місце (для
порівняння,  Doing Business 2017 –  80  місце).  Основні  покращення  відбулись  за
такими показниками:

Дозволи на будівництво: 20 місце в світі у рейтингу 2020 (у 2017 – 140 місце).
Захист міноритарних інвесторів:  45 місце в світі у рейтингу 2020 (70 місце у
2017)
Сплата податків: 65 місце в світі у рейтингу 2020  (у 2017 – 84 місце).
Зовнішня торгівля: 74  місце в світі у рейтингу 2020  (у 2017 –115 місце).
Виконання договорів: 63  місце в світі у рейтингу 2020  (у 2017 – 81 місце).

(ііi) Україна  посіла  у  2019  році  85  місце  з  гідно   щорічного  звіту  Всесвітнього
Економічного Форуму (World Economic Forum http://www.weforum.org/reports;) «Звіт з
глобальної конкурентоспроможності» (The Global Competitiveness Report), відповідно
до  якого  оцінюється  ступінь  конкурентоспроможності  економіки  країни  серед  139
оцінюваних  економік  на  підставі  12  ключових  індикаторів  (складових
конкурентоспроможності). При цьому Україна в рейтингу даного звіту щодо навичок
займає 44 місце, 59 місце за ринком праці та 57 за інфраструктурою. 

(іv) на жаль, позиції  України в рейтингу країн світу за показником рівня корупції,
який  розраховується  організацією  Transparency  International,  у  формі  Індексу
сприйняття  корупції  (Corruption  Perceptions  Index
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2019),
за останні роки майже не змінилися -  у 2019 році  даний індекс склав 30 зі 100, за
шкалою, де 100 – дуже низький рівень корупції, до 0 – дуже високий рівень корупції). 

(v) Україна  займає  147  місце  за  оцінкою  економічної  свободи  країни  (Index  of
Economic Freedom  http://www.heritage.org/index/Ranking) серед оцінюваних 180 країн
світу, який готується організацією «The Heritage Foundation».

(vi) В декларації  інвестиційного клімату  2019 (2019  Investment Climate Statements),
які  готує  Уряд  США  щодо  більше  ніж  170  країн  світу
(https  ://  www  .  state  .  gov  /  reports  /2019-  investment  -  climate  -  statements  /  ukraine  /),  Україна
характеризується  як  країна  зі  значними  природними  ресурсами,  з  величезним
інвестиційним  потенціалом,  досить  великим  споживчим  ринком,
конкурентоспроможним трудовими ресурсами. 

Україна  є  країною-партнером  Європейського  союзу,  входить  до  складу  країн  Східного
партнерства  (частина  Європейської  політики  сусідства),  метою  якого  є  поглиблення  та
змічнення стосунків між ЄС, його країнами-учасниками та шести східних партнерів - крім
України, туди входять ще 5 країн – Вірменія,  Азербайджан, Білорусь,  Грузія та Молдова.
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Україна  має  право  участі  в  ряді   програм  ЄС в  межах  Європейської  політики  сусідства
(зокрема,  Горизонт  2020,  COSME,  Creative Europe,  інструменти  Європейського
інвестиційного банку тощо).

Режими вільної торгівлі України

• Зони вільної торгівлі: ЄС, Канада, Європейська асоціація вільної торгівлі - ЄАВТ (Ісландія,
Ліхтенштейн,  Норвегія  та  Швейцарія),  Грузія,  Азербайджан,  Вірменія,  Узбекистан,
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Чорногорія, Македонія.  Недавно підписані Угоди про
зони  вільної  торгівлі  з  Ізраїлем,  Тайландом,  переговори  щодо  підписання  ведуться  з
Туреччиною.

• Генералізована система преференцій: США та Японія

Стимули для бізнесу 

✓ Державна підтримка  відновлювальної енергетики та енергоефективності в Україні.

✓ Гірничі компанії, що працюють за угодами про розподіл виробництва (УРП) з урядом, можуть
скористатися низкою податкових пільг.

✓ До 2022 фінансову допомогу від держави можуть отримати виробники певних видів аграрної
продукції.

✓ До 01 січня 2023 р., постачання програмних продуктів звільнено від оподаткування ПДВ.  

✓ Податкові  та митні  пільги передбачені  для тих суб’єктів  господарювання,  що реалізують
інвестиційні  проекти  пріоритетних галузях  економіки,  які  визначаються  Кабінетом міністрів
України. Зокрема, це агробізнес, машинобудування, транспортна інфраструктура тощо. 

✓ Пільги з оподаткування ПДВ мають компанії,  які працюють в космічній та літакобудівній
галузях.  

✓ Певні  пільги  надаються  організаційним  утворенням,  які  засновані  громадськими
організаціями людей з інвалідністю.  

✓ На період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку
на  прибуток,  які  утворені  після  01  січня  2017  року,  у  яких  річний  дохід,  визначений  за
правилами  бухгалтерського  обліку  за  останній  річний  звітний  період,  не  перевищує  трьох
мільйонів гривень.

У 2017 Україна стала 47 країною, яка взяла на себе зобов’язання щодо дотримання Настанови
ОЕСР стосовно  процедур належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу на
основі Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств.

1.2. НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
Обравши Україну як країну для можливого здійснення інвестиційної діяльності на її території,
інвестор звертає увагу на інформацію щодо макроекономічних показників країни. Основні дані
можна отримати:

1) на  офіційному  сайті  Міністерства  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського
господарства  України  щодо  основних  показників  економічного  та  соціального
розвитку,  аналізу інвестиційної  складової валового внутрішнього продукту,  аналізу
деяких  секторів  економіки  та  іншу  корисну  інформацію  за  адресами:
http  ://  www  .  me  .  gov  .  ua  /  Documents  /  List  ?  lang  =  uk  -  UA  &  id  =623456  f  5-53  d  8-48  e  7-9236-
1  c  519222  d  4  bd  &  tag  =  Sotsialno  -  ekonomichniiRozvitokRegioniv,
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http  ://  www  .  me  .  gov  .  ua  /  Tags  /  DocumentsByTag  ?  lang  =  uk  -  UA  &  id  =  d  0663  dd  0-3  a  62-4  de  0-  b  700-
f  75  af  34003  a  2&  tag  =  InvestitsiinaPolitikaTaMizhnarodneInvestitsiineSpivrobitnitstvo

2) на офіційному сайті Міністерства фінансів України  http://www.minfin.gov.ua/ можна
знайти  інформацію щодо  виконання  Зведеного  і  Державного  бюджетів,  аналітичні
матеріали  щодо  державного  боргу.   Частина  матеріалів  наводиться  англійською
мовою.

3) на  офіційному  сайті  Державного  комітету  статистики  України
http://www.ukrstat.gov.ua/ інвестор  може  знайти  офіційну  статистичну  інформацію
щодо  соціально-економічного  становища  країни,  індексів  споживчих  цін  та  цін
виробників, обсягів експорту-імпорту за регіонами. Вся основна інформація наведена
українською та англійською мовами.

Законодавча  база  України  розміщена  на  офіційному  сайті  Верховної  Ради  України
http://portal.rada.gov.ua/.  На  цьому  сайті  представлена  повна  нормативно-правова  база
України,  в якій можна знайти чинні нормативно-правові акти від Конституції  України до
актів  міністерств  і  відомств.  За  дресою  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?
user=annot розміщені деякі законодавчі акти англійською мовою. 

Всі нормативно-правові акти, на які зроблені посилання в цьому документі, можна знайти за
реквізитами  (назва,  видавник,  тип  документа,  номер  документа  та  дата  прийняття)  на
офіційному  сайті  Верховної  Ради  України  у  розділі  «Пошук»  за  адресою
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find,  а  також  на  сайті  Міністерства
юстиції України https  ://  minjust  .  gov  .  ua  /  npa.

1.3. РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Основним інформаційним ресурсом Київської області, в якій розташований Вишгородський
район,  є  офіційний  сайт  Київської  обласної  державної  адміністрації  http://koda.gov.ua та
сторінка Київської  обласної  ради  https  ://  rada  .  info  /  region  /  Київська-область.  Інформація  про
Київський регіон знаходиться на сайті за посиланням http  ://  koda  .  gov  .  ua  /  kiivshhina  /.

Нормативно-правові  акти  регіонального  рівня  у  формі  розпоряджень  Голови  Київської
обласної  державної  адміністрації  розміщені  за  адресою  http  ://  koda  .  gov  .  ua  /  normdoc  /?  page  =7.
При цьому, за адресою http  ://  koda  .  gov  .  ua  /  oblderzhadministratsija  /  publichna  -  informatsiya  /  proekti  -
rishen  -  kiivskoi  -  oblasnoi  -  ra  / всі  зацікавлені  можуть  ознайомитись  з  проєктами  нормативно-
правових  актів  (регуляторних  актів),  які  планується  прийняти  на  регіональному  рівні.
Перелік  органів  влади  Київської  області  можна  знайти  за  посиланням
http  ://  koda  .  gov  .  ua  /  organy  -  vlady  /,  публічну  інформацію,  інформацію  щодо  державних
закупівель, конкурсів та оголошень – за посиланням http  ://  koda  .  gov  .  ua  /  oblderzhadministratsija  /

Перелік та опис інвестиційних проектів по Київській області розміщні за посиланням 
https  ://  www  .  kyivregioneconomy  .  com  /  investicijna  -  diyalnist.
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http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=d0663dd0-3a62-4de0-b700-f75af34003a2&tag=InvestitsiinaPolitikaTaMizhnarodneInvestitsiineSpivrobitnitstvo
http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=d0663dd0-3a62-4de0-b700-f75af34003a2&tag=InvestitsiinaPolitikaTaMizhnarodneInvestitsiineSpivrobitnitstvo


РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА:   2,031 кв. км
КІЛЬКІСТЬ ЖИТЕЛІВ:   76 тис. осіб
МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ:   36 ТИС. ОСІБ

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ:   40 ТИС. ОСІБ

ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ:   37,46 ОСІБ НА 1 КМ  2  . 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЦЕНТР   – м. Вишгород 

Рис. 1 Карта Вишгородського району
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Вишгородський район розташований на північ від м. Києва у Поліській низовині на берегах
Київського моря. 

Відстань від адміністративного центру району до м. Київ - 15 км (напряму); автошляхами -
21  км.  Міжнародний  аеропорт  Бориспіль  розташований  на  відстані  1,5-2  годин  їзди  на
автомобілі. 

В районі налічується 57 населених пунктів. Загалом діє 28 сільських рад, одна селищна та
одна міська  рада.  В межах процесу децентралізації,  що відбувається  в  Україні,  на  даний
момент  в  процесі  уутворення  перебуває  Петрівська  ОТГ,  а  до  перспективного  плану
включено створення Димерської, Пірнівської ОТГ та Вишгородської ОТГ.

Природно-ресурсний потенціал Вишгородського району

Площа Вишгородського району становить 203,1 тис. га або 7,2 % території Київської області
та 0,34 % території України. При цьому:

▪ площа сільськогосподарських угідь – 46,0 тис. га,
▪ водна  поверхня  району  –  48,8 тис.  га;  у  районі  протікають  річки  басейну  Дніпра:

Ірпінь, Здвиж, Десна, а функціонування Київської ГЕС створює унікальні можливості
для  промислового,  сільськогосподарського,  транспортного,  рекреаційного,
спортивного, наукового розвитку;

▪ ліси (переважно соснові з домішками ялини, дуба, берези та вільхи) – 90,4 тис  га.

Рельєф  правобережної  частини  району  –  слабохвиляста  рівнина  з  незначним  ухилом  до
Київського водосховища. Рельєф лівобережної частини – рівнина з незначним пониженнями.
Абсолютні  висоти 100–150 м.  Корисні  копалини:  пісок та глина,  які  використовуються  в
будівництві,  торф.  Поширені  дерново-підзолисті  та  сірі  лісові  ґрунти,  є  лучно-болотні  та
торфово-болотні. 

Клімат Вишгородського району є помірно континентальним з м'якою зимою і теплим літом,
з достатнім зволоженням. Середній максимум температури найбільш теплого місяця (липня)
+25С, а середній мінімум самого холодного (січня) -9С. Тривалість без морозного періоду -
220-270 днів. За рік випадає 500–600 мм опадів. Максимальна кількість їх (близько 40 %)
випадає  влітку.  Сталий  сніговий  покрив  (пересічна  висота  20-30  см)  встановлюється  в
середині грудня, сходить в кінці березня. Тривалість вегетаційного періоду 198–204 дні.

Природно-кліматичні умови району сприятливі для вирощування озимих і ярих пшениці та
ячменя, кукурудзи, проса, гречки; технічних культур (соняшнику, ріпака, гірчиці); кормових
культур (кукурудзи та силос та зелений корм, багаторічних трав).

Трудовий потенціал Вишгородського району 

Чисельність  населення  у  віці  16-59  років  перевищує  45  тис.  осіб  або  майже  60 %.  У
Вишгородському районі  налічується  17 тис.  штатних  працівників,  а  їхня  середньомісячна
заробітна плата дорівнює 9 505 грн. (2018 р.)

Туристичний потенціал Вишгородського району

На  території  району  знаходиться  багато  пам’яток  історії  та  археології,  і  в  цьому
контексті район являє собою перспективний регіон для розвитку туризму. У межах району
знаходяться заповідники: Вишгородський історико-культурний заповідник та Національний
музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році», до складу яких входять ряд музеїв, виставок,
що представляють  собою інтерес  для  туристів  (музей-діорама,  виставка  військової  зброї,
експозиція  одягу,  предметів  побуту  та  інших  речей  часів  Великої  Вітчизняної  війни,
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краєзнавчий  музей,  історико-археологічна  виставка  старожитностей  Вишгородщини,
виставка  образотворчого  мистецтва),  а  також  Дніпровсько-Тетерівське  Державне
лісомисливське господарство (полювання – гуси, кабани, косулі). За 5 кілометрів від греблі
на лівому березі водосховища знаходиться відомий за межами України яхт-клуб.

▪ Особливий інтерес  для  розвитку туристичних  маршрутів  представляє  археологічна
пам’ятка  Х-ХІІ  століть  у  м.  Вишгороді  (давноруське  городище)  та  фундамент
давньоруського храму св. Бориса і Гліба, окольний град з кварталами металургів та
гончарів,  поселення  ранньозалізного  та  давньоруського  часів,  могильник  від  доби
бронзи  до  давньоруських  та  окремі  кургани  різних  епох.  Пам’ятки  архітектури  –
цегляний будинок кінця ХІХ – початку ХХ століття,  так званий «Дім Клюкви», де
нині  розташовано  адміністрацію  заповідника  та  археологічну  виставку,  комплекс
земської школи кінця ХІХ – початку ХХ століття.

▪ У районі існують дві культові споруди, пам’ятки архітектури, а саме: Воздвиженська
церква  в  с.  Любимівка  та  Покровська  церква  у  с.  Нові  Петрівці.  Географічні
особливості району зумовили розміщення великої кількості баз відпочинку в таких
селах як Новосілки, Осещина, Пірнове, Лютіж, Ясногородка, Глібівка та інших.

▪ Викликати інтерес у туристів може і такий об’єкт як Дзвінкова криниця, пов’язана з
перебуванням Тараса Шевченка на Вишгородщині.

▪ У напрямку розвитку сільського туризму працює громадська організація «Сільський
зелений туризм». 

▪ В селі Нові Петрівці поблизу урочища Межигір’я, неподалік Дзвінкової криниці, за 6
кілометрів  від  межі  м.  Києва  функціонує  «Хутір  Савки»  – етнографічний     музей
просто неба. Основна тема діяльності музею – сільське життя XVIII- XIX ст.

▪ З  травня  2015  року  розпочав  роботу  приватний  зоопарк  «ПАРК  ТВАРИН  ХІІ
МІСЯЦІВ». Перша черга зоопарку за площею займає 16 гектарів.  На цій території
проживають понад 100 тварин – хижаки, парнокопитні  та непарнокопиті,  примати,
гризуни, совоподібні та багато інших.

▪ У районі продовжується робота по створенню туристичного путівника, розробляється
концепція  розвитку  туризму,  а  також  проводяться  систематичні  роботи  з
паспортизації  і  ремонту  пам’ятників  та  пам’ятних  знаків.
Друковані  та  веб-видання засобів  масової  інформації  району,  здійснюють постійне
інформування  всіх  подій,  що  пов’язані  з  різними  туристичними  заходами,  що
відбуваються на території району.

▪ З огляду на колосальний рекреаційний потенціал у 2015 році розпочато впровадження
унікального  туристичного  проекту  «GreenVelo»  –  веломандрівок  до  віддалених
куточків району і розроблено наступні маршрути: Вишгород – Вахівка; Вишгород –
Пилява; Вишгород – Ровжі; Вишгород – Сувид.

▪ Продовжується  робота  у  напрямі  розвитку  зеленого  туризму  в  районі,  створення
комфортних пунктів придорожнього сервісу для велотуристів, спорудження кемпінгів
та популяризації вже існуючих веломаршрутів у віддалені населені пункти району.

2.2. ПІДПРИЄМНИЦТВО ВИШГОРОДЩИНИ
Підприємництво.  Станом  на  1  січня  2019  року  на  обліку  у  Вишгородській  об’єднаній
державній  податковій  інспекції  Головного  управління  Державної  фіскальної  служби  у
Київській області перебуває 10 118 суб’єктів підприємництва, з них 5 637 юридичних осіб, 4
481 фізична особа. На території  району функціонує  23 об’єкти інфраструктури підтримки
підприємництва,  у  тому  числі  1  бізнес-центр,  2  фонди  підтримки  підприємництва  (1
обласний),  1  інформаційно-консультативний  центр,  5  небанківських  фінансово-кредитних
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установ  (3  кредитні  спілки  та  2  ломбарди),  1  товарна  біржа,  4  страхові  компанії,  4
аудиторські фірми, 4 громадські об’єднання підприємців та 1 індустріальний парк.

Таблиця 3. Найбільші підприємства (організації) Вишгородського району

№
п/п

Назва підприємства Основні види продукції

1 ДП «Димерське лісове 
господарство

Ліс-кругляк сосновий

2 ДП «Вищедубечанське лісове 
господарство»

Ліс-кругляк сосновий

3 Вишгородське міське комунальне
підприємство «Водоканал»

Забір, очищення та постачання води

4 КП «Димерський комбінат 
комунальних підприємств»

Забір, очищення та постачання води

5 Вишгородське районне 
комунальне підприємство 
«Вишгородтепломережа»

Постачання пари, гарячої води, кондиціювання 
повітря

6 Вишгородське районне 
комунальне підприємство 
«Комунальник»

Оброблення та видалення безпечних відходів

7 ТОВ «Науково-виробниче 
підприємство «Прецизійні 
абразиви»

Алмазні синтетичні порошки, пасти з них; 
порошки карбіду титана, пасти з них

8 ТОВ Фірма «Контакт» Розробка, виробництво та постачання медичного
обладнання

9 ТОВ  «Хенкель Баутехнік 
(Україна)»

Сухі будівельні суміші: клеї, наливні підлоги, 
шпаклівка, гідроізоляція, ґрунтовки, фарби, 
герметики та ін. Будівельні матеріали 
торгівельних марок CERESIT,THOMSIT, 
METYLAN, МОМЕНТ

10 ТОВ «Підприємство «Пластик 
Карта»

Банківські картки міжнародних систем Visa 
International; MasterCard, банківські картки для 
національної системи масових електронних 
платежів; SIM-картки та PREPAID-пакети для 
операторів мобільних платежів; скреч-картки 
для операторів мобільного зв’язку; проїздні 
документи для транспортних організацій; 
безконтактні картки з паперу та пластику; 
дисконтні, членські та інші картки; 
персоналізація банківських карт

11 ТОВ «Альянс сервіс» Алюмінієве виробництво: чушка алюмінієва; 
чугунне виробництво: люк каналізаційний, 
енерголюк, зливо-приймач, скоба, воронка, 
решітки

12 ТОВ «Перший столичний 
хлібозавод»

Хліб із житнього борошна та суміші; хліб із 
пшеничного борошна; булочні вироби; хліб 
покращеної якості, дієтич-ні та здобні вироби

13 ТОВ «Карат-Ліфткомплект» Ліфти, ліфтове обладнання, запчастини до ліфтів
14 ТОВ 

«Укрспецгідроенергомонтаж»
Ремонт та монтаж обладнання на 
гідроелектростанціях
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№
п/п

Назва підприємства Основні види продукції

15 ТОВ «Кен-Пак (Україна)» Банки алюмінієві глибокої витяжки ємністю 0,5 
л для слабоалкогольних напоїв та пива; банки 
алюмінієві глибокої витяжки ємністю 0,33 л для 
слабоалкогольних напоїв та пива

16 ТОВ «Яворина-трейдінг» М’які меблі, столи, стільці, меблі для спальні, 
гостинної кімнати, офісні, для ресторанів, для 
готелів, тощо

17 ТОВ «Завод будівельних 
матеріалів і конструкцій»

Бетонні суміші; вироби з бетону

18 ТОВ «Мерідіан плюс (Україна)» Продовольчі товари ТМ “КЛИНСКИЕ”: 
сухарики, горішки, риба, морепродукти

19 ТОВ 
«Виробничоконструкторське 
підприємство «Інтеграл»

Обладнання для сигналізації (банків, офісів, 
підприємств, квартир)

20 ТОВ «Скай-В» Меблі дерев’яні
21 ТОВ «Науково-виробниче 

об’єднання «Берком»
Вироби з дорогоцінних металів

22 ТОВ «Науково-технічне 
об’єднання «Енергія»

Ремонт електродвигунів промислового 
призначення

23 ТОВ «Чіпси ЛЮКС» Картопляні чіпси “ЛЮКС”; картопляні чіпси 
“Estrella”

24 ТОВ «Фармацевтичний науково-
дослідний центр «Альянс краси»

Косметична продукція

25 ТОВ «ЕКО-інвест і К» Паливні гранули
26 ТОВ «Реформ» Виробництво спеціалізованих і броньованих 

автомобілів, у т.ч. для інкасації і перевозки 
цінностей, а також транспорту спецслужб

27 ТОВ «Виробничокомерційна 
фірма «2Д»

Формування та оброблення листового скла

28 ПрАТ «Фабрика «Комбі» Засоби по догляду за волоссям; засоби очищаючі
косметичні; зубні пасти; підгузки дитячі

29 МПП «РІФ» Сьомга слабо солена, сьомга холодного 
копчення; форель слабосолена; горбуша 
копчена; есколар холодного копчення

30 Філія «Каскад Київських ГЕС і 
ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго»

Електроенергія

31 Філія «Гаврилівський 
птахівничий комплекс» ТОВ 
«Комплекс «Агромарс»

М’ясо курчат бройлерів

32 ТОВ «Сандора» Виробництво сокової продукції
33 ТОВ «НВП «Будтехносервіс» Монтаж систем опалення і загально-будівельні 

роботи
34 ПП «Авентин» Виробництво гумових та пластмасових виробів
35 ТОВ «Київська енергетична 

будівельна компанія»
Виконання електромонтажних робіт

36 ТОВ «Вюрт-Україна», дочірнє 
підприємство німецького 
концерну «Adolf Wurth GmbH & 
Co. KG»

Високоякісні витратні матеріали та інструменти 
професійного рівня
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У 2018 р. обсяг реалізованої продукції промислового сектору становив близько 10 млрд. грн.,
капітальні інвестиції – 4 083 млн. грн., експорт – 46 млн. дол. США, імпорт – 200,4 млн. дол.
США, оптовий товарооборот – 3 301,7 млн. грн.

Торгівельна мережа нараховує 476 магазинів усіх форм власності, в тому числі 299 магазинів
розташовано  в  сільській  місцевості.  Загальна  торгівельна  площа  закладів  становить  28,9
тис.кв.м, в тому числі 14,7 тис.кв.м – в сільській місцевості.

2.3 ІНВЕСТИЦІЇ
Головним  напрямом  інвестиційної  політики  в Вишгородському районі  є  створення
сприятливих  умов  для  розвитку  підприємництва,  подальше  поліпшення  інвестиційного
клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації економічно і соціально значущих
інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів. Для здійснення таких
проектів  в  районі  є  всі  необхідні  передумови:  -  багатства  природи і  висококваліфіковані
трудові ресурси;  - найсучасніша мережа електронних комунікацій; - потужний споживчий
ринок столиці України – міста Києва; - надійна торговельна та фінансово-кредитна система.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ВИШГОРОДЩИНИ

До числа факторів, які визначають специфіку використання території та створюють умови
для прогресивного розвитку, можна віднести:

▪ географічне положення району, яке сприяє розвитку туристичної інфраструктури;
▪ інвестиційно  привабливі  умови  для  залучення  внутрішніх  та,  особливо,  зовнішніх

інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону;
▪ розвинена виробнича база, яка містить всі основні галузі;
▪ експортний  потенціал  -  ряд  промислових  підприємств  регіону  експортує  свою

продукцію у країни ближнього та дальнього зарубіжжя;
▪ наявність  виробничих  площ,  обладнаних  необхідною  інфраструктурою,  що  є

наслідком ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати
нові види виробництва з відносно незначними витратами;

▪ природний  потенціал  та  сприятлива  для  сільськогосподарського  виробництва
структура земельних ресурсів;

▪ розвинуті  транспорті  комунікації,  під’їзди  до  підприємств,  проходження  важливих
автошляхів;

▪ найсучасніша мережа електронних комунікацій;
▪ надійна торговельна та фінансово-кредитна система;
▪ наявність  кваліфікованої  робочої  сили  та  можливість  використання  науково-

виробничого потенціалу;
▪ наявність високої частки молоді в трудових ресурсах, демографічний ріст;
▪ близькість  до  столиці  України  м.  Києва  -  найкрупнішого  адміністративного,

наукового, виробничого, транспортного та культурного центру, а також найбільшого
споживчого ринку України.

ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ 

▪ Промисловість та сільське господарство:
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Будівництво сучасних промислових (індустріальних) парків;
Розбудова річкового порту з припортовою інфраструктурою;
Будівництво заводів та фабрик;
Вирощування  продукції  сільськогосподарського  призначення  (фрукти,  овочі,  ягідні
культури, зернові та бобові культури);
Тваринництво та птахівництво;
Переробка сільськогосподарської продукції.

▪ Будівництво

Будівницітво житлових комплексів, котеджних містечок;
Будівництво баз відпочинку та рекреаційних комплексів.

▪ Туристичний, оздоровчий та спортивний відпочинок:

Багатофункціональні курортні комплекси (туристичні об'єкти);
Центри активного відпочинку (екстремального спорту);
Центри оздоровлення та реабілітації;
Спортивно – розважальні комплекси;
Центри вітрильного спорту та веслування;
Зелений туризм;
Всеукраїнські та міжнародні фестивалі.

▪ Дорожньо-транспортна інфраструктура

Будівництво доріг;
Логістичні центри;
Оновлення транспортного парку;
Нові види транспорту: зелений транспорт, малий водний транспорт, вело-транспорт;
Допоміжна інфраструктура;
Смарт-технології.

ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (УСПІШНІ 
КЕЙСИ) 

1. У с. Новосілки розпочато інвестиційний проект з вирощування мармурового сому методом
аквакультури.  Це буде  найбільша в Україні  ферма такого типу.  Під її  розташування вже
виділено земельну ділянку.

2. Будівництво кондитерського цеху ТОВ «Перший столичний хлібозавод» з випуску м’яких
кондитерських виробів потужністю 3 тонни на добу, вартість проекту 1,5 млн. євро.

3. Розширення виробничих потужностей ТОВ «Перший столичний хлібозавод» на 130 нових
робочих місць, вартість проекту 3,5-4 млн. євро. Проект передбачає додаткове будівництво
цеху,  де  буде  встановлено  4  нових  лінії  з  виробництва  хлібобулочних  виробів,  а  саме:
житнього хліба, пшеничного та батону. Першу лінію потужністю 25 тонн на добу відкрито в
2016 році,  де створено 50 робочих місць і  освоєно 150 млн.грн. інвестицій. Запуск другої
лінії заплановано на 2018 рік. 

4.  Завершується  будівництво  торгівельно-офісних  приміщень  у  с.  Нові  Петрівці  площею
2950  кв.м.,  де  очікується  створити  не  менше  100  нових  робочих  місць.  Даний  об’єкт
очікується здати в експлуатацію у 2018 році, вартість проекту будівництва 2 млн. грн.

5  Продовження  будівництва  бройлерних  птахоферм  ТОВ «Комплекс  Агромарс»  в
с. Миколаївка загальною потужністю 3,3 млн голів на рік (825 тис. голів кожна), вартістю
126 012 тис. грн., а саме:

- ферма №32 вартістю 37 078,7 тис. грн., готовність 90%;
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- ферма №33 вартістю 31 269,7 тис. грн., готовність 60%;
- ферма №34 вартістю 28 069,7 тис. грн., готовність 60%;
- ферма №35 вартістю 29 593,9 тис. грн., готовність 50%.

6.  Будівництво  інкубатора  №  4  ТОВ «Комплекс  Агромарс»  в  с. Гаврилівка  потужністю
64 млн. яєць на рік, вартістю 58 048,9 тис. грн., готовність 90,1%.

7.  Будівництво  виробничих  потужностей  ТОВ «Український  племінний  кролівничий
комплекс» в с. Лебедівка вартістю 1600 тис. грн., готовність 60%.

8. На території  району впроваджуються інвестиційні  проекти ТОВ «Агромак ЛТД» та ВК
«Агро-Стар»,  які  займаються вирощуванням продукції  рослинництва,  культивують площі,
які роками були занедбані.

9. На стадії реалізації знаходиться інвестиційний проект по ПАТ «Полюс», яким прийнято
рішення  створити  фермерське  господарство.  Відповідно  до  проекту  облаштування
фермерського господарства буде створено конеферму та тепличне господарство, яке дасть
змогу  на  першому  етапі  облаштувати  70  робочих  місць,  а  всього  після  завершення
будівництва буде створено близько 250 робочих місць.

СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

Вишгородська  района  рада  відкрита  для  інвестицій  та  готова  всебічно  сприяти  розвитку
підприємництва  на  території  Вишгородського  району.  Одним з  перших  завдань  місцевої
адміністрації  є забезпечення доступності  та якості  публічних послуг.  А це означає,  що ці
послуги мають надаватися без черг, паперової тяганини й бюрократизму. Місцевою владою
проводиться робота щодо прозорості своєї діяльності, зокрема:

1. Місцевою владою використовується нова система публічних закупівель через систему
Prozorro, що створює довіру і активність участі в них зі сторони бізнесу.

2. Через веб-сайт Вишгородської районної ради працює система електронних петицій до
влади та звернень громадян. Даний сервіс допомагає вирішувати нагальні та складні 
питання, які турбують жителів громади.

3. В рамках реформи місцевого самоврядування иконано одне із головних завдань - 
створення ЦНАП. Відкриття та надання за європейськими стандартами мешканцям 
адміністративних послуг через ЦНАП дозволило максимально розширити їх спектр та
суттєво покращити якість. Це сприяє задоволенню потреб громадян, раціональному 
прийняттю рішень, мінімізації умов для корупції та зловживань.

4. Можливість отримання безоплатної правової допомоги гарантована державою 
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».Безоплатна 
первинна правова допомога (БППД) включає в себе такі види правових послуг: 
надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення 
заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання 
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 
Посилання на Вишгородське бюро правової допомоги розміщено на сайті 
Вишгородської районної ради.

5. На Інвестиційному порталі Вишгородського району, посилання на який також є на 
сайті Вишгородської районної ради, можна отримати інформацію про інвестиційну 
привабливість Вишгородщини, а також про заходи, які проводить район з метою 
збільшення зацікавленості інвесторів щодо інвестування в місцеві інвестиційні 
проекти та ініціативи. Також на сайті розміщено Інвестиційний паспорт району, 
розділи Дорожньої карти інвестора, законодавчу базу. Створено он-лайн платформу 
(Єдине вікно інвестора), яка забезпечує всім зацікавленим особам публічний доступ 
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до інформації щодо інвестиційних проєктів, через вікно можна подати проект або 
ідею та запит на пошук інвестора, а також інвестору подати заявку щодо 
зацікавленості участі в інвестиційних проектах.

З  метою  підтримки  інвесторів  та  допомоги  у  прийнятті  прийняття  рішення  щодо
інвестування  в  об’єкти  та  проекти  Вишгородського  району  місцева  влада  пропонує
покрокове супроводження інвестора.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ, 
УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ РАЙОНУ.

Місцева влада
Вишгородська районна рада

07300, Україна, Київська область
Вишгородський район  
м.Вишгород, пл..Шевченка,1
тел: (04596) 2-21-22
Електронна пошта: vyshrayrada  15@  gmail  .  com
https  ://  vyshrada  .  gov  .  ua  /   

Вишгородська районна державна адміністрація

07301 Україна, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1
тел: +38 04596-22-0-22 
факс: +38 04596-22-5-26
Електронна пошта:   nfo@vysh.gov.ua
http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /

На сайті Вишгородської районної державної адміністрації в розділі «Органи місцевого 
самоврядування» розміщено контактні дані Вишгородської міської ради, Димерської селищної 
ради та 28 сільских рад, що входять до складу Вишгородського району:

http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /  organy  -  mistsevogo  -  samovryaduvannya  /

Фонд комунального майна Вишгородського району

07301, Україна, Київська область,
місто Вишгород, площа Шевченка, 1, 1 поверх
тел.: (04596) 54-9-38

Відділ інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку Фонду комунального 
майна Вишгородського району

07301, Україна, Київська область,
місто Вишгород, площа Шевченка, 1, 1 поверх, каб. №12

19

http://vysh.gov.ua/organy-mistsevogo-samovryaduvannya/
http://vysh.gov.ua/
https://vyshrada.gov.ua/
mailto:vyshrayrada15@gmail.com


тел.: (04596) 22-8-38
Електронна адреса: vyshgorodinvest@gmail.com

Центр надання адміністративних послуг м.Вишгород

07301, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 10, 11.
Тел./факс: (04596) 22-702;  (044) 579-24-59
Електронна адреса: cnap_vrda@vysh.gov.ua

На сайті центру розміщено Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 
надаються через центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної 
адміністрації:

http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /  vishgorodska  -  rda  /  struktura  /  tsentr  -  nadannya  -  administrativnih  -  poslug  /

Установи району

Вишгородський міжрайонний відділ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області
Вишгородський відділ поліції Головного управління Національної поліції України у Київській 
області
Вишгородський РВ Управління ДМС України в Київській області
Вишгородський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області
Вишгородський районний суд Київської області
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Вишгородський районний відділ державної виконавчої служби головного територіального 
управління юстиції Київській області
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції 
Київської області
Вишгородський районний військовий комісаріат
Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
Вишгородська районна філія Київського обласного центру зайнятості
Територіальний сервісний центр МВС 3245
Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області
Управління державної казначейської служби у Вишгородському районі
Вишгородське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Вишгородський районний відділ Філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та 
Київській області
Відділ «Вишгородське бюро правової допомоги» Вишневського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /  organy  -  vlady  /

Заклади охорони здоров'я 

Вишгородська центральна районна лікарня 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради
Вишгородська станція екстренної медичної допомоги
Вишгородська центральна районна аптека № 23

http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /  vishgorodska  -  rda  /  struktura  /  ohorona  -  zdorov  -  ya  /

Районні засоби масової інформації
КО «Вишгородська редакція районного радіомовлення»

ТОВ «Газета «Слово»
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http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/ohorona-zdorov-ya/
http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/ohorona-zdorov-ya/vishgorodska-tsentralna-rajonna-apteka-23/
http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/ohorona-zdorov-ya/vishgorodska-stantsiya-ekstrennoyi-medichnoyi-dopomogi/
http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/ohorona-zdorov-ya/kz-vishgorodskij-rajonnij-tsentr-pervinnoyi-mediko-sanitarnoyi-dopomogi/
http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/ohorona-zdorov-ya/vishgorodska-tsentralna-rajonna-likarnya/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/
http://vysh.gov.ua/viddil-vyshgorodske-byuro-pravovoyi-dopomogy-vyshnevskogo-mistsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://vysh.gov.ua/viddil-vyshgorodske-byuro-pravovoyi-dopomogy-vyshnevskogo-mistsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://vysh.gov.ua/vyshgorodskyj-rajonnyj-viddil-filiyi-derzhavnoyi-ustanovy-tsentr-probatsiyi-u-m-kyyevi-ta-kyyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/vyshgorodskyj-rajonnyj-viddil-filiyi-derzhavnoyi-ustanovy-tsentr-probatsiyi-u-m-kyyevi-ta-kyyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodske-ob-yednane-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayini/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/upravlinnya-derzhavnoyi-kaznachejskoyi-sluzhbi-u-vishgorodskomu-rajoni/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/ob-yednana-derzhavna-podatkova-inspektsiya-u-vishgorodskomu-rajoni-ug-dfs-ukrayini/
http://vysh.gov.ua/terytorialnyj-servisnyj-tsentr-mvs-3245/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-rajonnij-tsentr-zajnyatosti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/viddil-u-vishgorodskomu-rajoni-golovnogo-upravlinnya-derzhgeokadastru-u-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-rajonnij-vijskovij-komisariat/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/viddil-derzhavnoyi-reyestratsiyi-aktiv-tsivilnogo-stanu-golovnogo-teritorialnogo-upravlinnya-yustitsiyi-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/viddil-derzhavnoyi-reyestratsiyi-aktiv-tsivilnogo-stanu-golovnogo-teritorialnogo-upravlinnya-yustitsiyi-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/viddil-derzhavnoyi-vikonavchoyi-sluzhbi-golovnogo-teritorialnogo-upravlinnya-yustitsiyi-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/viddil-derzhavnoyi-vikonavchoyi-sluzhbi-golovnogo-teritorialnogo-upravlinnya-yustitsiyi-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-rv-gu-dsns-ukrayini-u-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-rajonnij-sud-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-viddil-kiyevo-svyatoshinskoyi-mistsevoyi-prokuraturi-kiyivskoyi-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-rv-upravlinnya-dms-ukrayini-v-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-viddil-politsiyi-golovnogo-upravlinnya-natsionalnoyi-politsiyi-ukrayini-u-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-viddil-politsiyi-golovnogo-upravlinnya-natsionalnoyi-politsiyi-ukrayini-u-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/organy-vlady/vishgorodskij-mizhrajonnij-viddil-gu-sbu-u-misti-kiyevi-ta-kiyivskij-oblasti/
http://vysh.gov.ua/vishgorodska-rda/struktura/tsentr-nadannya-administrativnih-poslug/


ТОВ Газета «Вишгород»

Інформаційний бюлетень «Димерський вісник»

Газета «Новопетрівські вісті»

Інформаційний бюлетень села Старі Петрівці

Інформаційний портал

http  ://  vysh  .  gov  .  ua  /  rajonni  -  zasoby  -  masovoyi  -  informatsiyi  /

Банківська система

Комерційний індустріальний банк

Вишгородське відділення
07300, Київська область, м. Вишгород вул. Кургузова, буд.7А
тел. 0-800-501-200

Кредобанк

Відділення
м.Вишгород, пр-т І. Мазепи, 1/88
тел. (04596) 2-56-82
(04596) 2-56-85
(04596) 2-56-81

Ощадбанк

Відділення №10026/0726
м.Вишгород, вул. Набережна, 8-а
тел. (04596) 23896

Відділення №10026/0740
м.Вишгород, пр. Мазепи Івана, 12
тел. (04596) 52986

Відділення
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 171
тел. (04596) 4-51-96

Відділення 
Вишгородський район, Димер, вул. Леніна, 19
(04596) 31445

Відділення
Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Леніна, 153-А
тел. (04596) 54445

Приватбанк

Відділення 
м. Вишгород, вул. Мазепи, 8
тел. 3700

Відділення 
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6В
тел. 3700

Райффайзен Банк Аваль

Вишгородське відділення
07300, Київська область, м. Вишгород, пр-кт І. Мазепи, буд. 1, прим. 1-2
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tel:(04596)%2054445
https://bankchart.com.ua/spravochniki/otdeleniya/id/35940
tel:(04596)%2031445
https://bankchart.com.ua/spravochniki/otdeleniya/id/51711
https://www.oschadbank.ua/ua/(04596)52986
https://www.oschadbank.ua/ua/(04596)23896
tel:0459625681
tel:0459625685
tel:0459625682
http://vysh.gov.ua/rajonni-zasoby-masovoyi-informatsiyi/


тел.. 0-800-500-500

Димерське відділення
07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19.
тел. 0-800-500-500

Украгазбанк

Відділення №21 
07300, м. Вишгород, пр-т Мазепи Івана, 13/9
тел.. (04596) 26287, 26286

Банк «Січ»

07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 85.
тел.. (044) 364-34-62
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tel:(044)%20364-34-62


РОЗДІЛ 3. КАРТА РУХУ ІНВЕСТОРА

3.1. ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСНОВНЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
На сьогодні правова система України включає велику кількість законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в
інвестиційній  сфері.  При  цьому  основою  нормативно-правого  регулювання  в  зазначеній  сфері  є  Закони  України  «Про  інвестиційну
діяльність»,  «Про  режим  іноземного  інвестування»,  «Про  захист  іноземних  інвестицій  на  Україні».  Кожний  інвестор  на  початку
провадження  своєї  діяльності  має  ознайомитись  з  основними положеннями законів.  Перелік  законодавства  України  в  сфері  інвестицій
представлено в Додатку 2.

Законом України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» передбачено захист інвестицій,  прибутків,  законних  прав та інтересів 
іноземних інвесторів на території України (Стаття 1). Згідно статей 3-5 Закону держава не може реквізувати іноземні інвестиції  за винятком 
випадків стихійного лиха,  аварій,  епідемій,  епізоотій. Рішення  про  реквізицію  іноземних  інвестицій  приймає   Кабінет Міністрів 
України. Компенсація, що  виплачується  в  цих  випадках іноземному інвестору, має бути адекватною та ефективною. Іноземним інвесторам
гарантується перерахування  за  кордон їх прибутків та  інших  сум  як  в  карбованцях,  так  і  в іноземній валюті, що отримані на законних 
підставах. 
Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на  території України. 

Основний зміст Законів Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування» представлено нижче в 
схемах.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інвестиційна діяльність Це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Законодавство про 
інвестиційну діяльність

Відносини,  що  виникають  при  здійсненні  інвестиційної  діяльності  в  Україні,  регулюються  Законом  України  «Про
інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ, іншими законодавчими актами України.

Якщо  міжнародним  договором  України  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що  містяться  в  законодавстві  про
інвестиційну діяльність України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Регулювання відносин між 
суб’єктами інвестиційної 
діяльності

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір 
(угода).

Виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності є:
 укладення договорів,
 вибір партнерів,
 визначення зобов'язань,
 визначення будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Реалізація інвестицій Реалізація інвестицій включає:
(1) реалізацію інвестиційних проектів;
(2) проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про цінні папери
та фондовий ринок.
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Основа провадження 
інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність провадиться на основі: 
(1)  інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками

і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на
колективній власності; 

(2)  державного інвестування,  що здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету,
позичкових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів.
Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або
кредитів  (позик),  залучених  державою або  під  державні  гарантії,  здійснюється  відповідно  до  вимог  бюджетного
законодавства; 

(3)  місцевого  інвестування,  що  здійснюється  органами  місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів  місцевих
бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових
коштів.
Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або
кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, відповідно до вимог бюджетного законодавства;

Державне  або  місцеве  інвестування в  об’єкти  приватної  власності здійснюється  за  умови  закріплення  в
державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування
за рахунок бюджетних коштів, залежно від обсягу вкладених інвестицій.

(4)  державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.
Здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ, з дотриманням
вимог Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання";

(5)  іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних
держав; 

(6)  спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та
громадянами іноземних держав.

Суб’єкти інвестиційної 
діяльності

Суб’єкти
Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та
іноземних держав, а також держави.

Інвестори
Суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Учасники інвестиційної діяльності
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Учасниками  інвестиційної  діяльності  можуть  бути  громадяни  та  юридичні  особи  України,  інших  держав,  які
забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Інвестори можуть виступати в ролі:
 вкладників,
 кредиторів,
 покупців,
 а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Особливості інвестиційної діяльності окремих суб’єктів
Недержавні  пенсійні  фонди,  інститути  спільного  інвестування,  страховики  та  фінансові  установи  -  юридичні  особи
публічного  права  здійснюють  інвестиційну  діяльність  відповідно  до  законодавства,  що  визначає  особливості  їх
діяльності.

Права суб’єктів інвестиційної діяльності
 Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права.
 Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах визнається невід'ємним правом інвестора.
 Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі

будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів
 За  рішенням  інвестора  права  володіння,  користування  і  розпорядження  інвестиціями,  а  також  результатами  їх

здійснення  можуть  бути  передані  іншим  громадянам  та  юридичним  особам  у  порядку,  встановленому  законом.
Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

 Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством
порядку цінних паперів і позик.
Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тільки таке
майно,  яке  перебуває  у  власності  позичальника  або  належить  йому  на  праві  повного  господарського  відання.
Заставлене майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізовано.

 Інвестор  має  право  володіти,  користуватися  і  розпоряджатися  об'єктами  та  результатами  інвестицій,  включаючи
реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

 Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через
посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін.

Суб’єкти інвестиційної діяльності зобов’язані
 подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій; 
  одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про оцінку

впливу на довкілля";
  одержати  дозвіл  на  виконання  будівельних  робіт  у  випадках  та  порядку,  встановлених  Законом  України  "Про
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регулювання містобудівної діяльності";
  одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону

України "Про регулювання містобудівної діяльності»;
  одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного проекту у випадках та порядку, встановлених

Кабінетом Міністрів України;
 додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України; 
  виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред'являються в межах їх компетенції; 
  подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність; 
  не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції; 
 сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України. 
 для  проведення  господарської  діяльності,  яка  підлягає  ліцензуванню,  учасники  інвестиційної  діяльності  повинні

одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством.

Об’єкти інвестиційної 
діяльності

Об’єкти інвестиційної діяльності
Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі

 основні фонди
 оборотні кошти в усіх галузях економіки,
 цінні папери (крім векселів),
 цільові грошові вклади,
 науково-технічна продукція,
 інтелектуальні цінності,
 інші об'єкти власності,
 майнові права.

Обмеження
(1) Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних,

радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує
права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

(2) Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва може здійснюватися виключно через
фонди  фінансування  будівництва,  фонди  операцій  з  нерухомістю,  інститути  спільного  інвестування,  а  також
шляхом емісії  цільових облігацій підприємств,  виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта  (частини  об'єкта)  житлового  будівництва.  Інші  способи  фінансування  будівництва  таких  об'єктів
визначаються виключно законами.
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Джерела фінансування 
інвестиційної діяльності

 Власні фінансові ресурси інвестора (прибуток,  амортизаційні відрахування,  відшкодування збитків від аварій,
стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

 позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);
 залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних

осіб);
 бюджетні інвестиційні асигнування;
 безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інноваційна діяльність Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію 
інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" з метою отримання комерційного та/або 
соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета державного регулювання 
інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-
технічної і соціальної політики виходячи з 
 цілей та показників економічного і соціального розвитку України,
 державних та регіональних програм розвитку економіки,
 державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної 

діяльності.

Форми державного регулювання 
інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності включає:
 управління державними інвестиціями,
 регулювання умов інвестиційної діяльності,
 контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
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Способи державного 
регулювання інвестиційної 
діяльності

 Надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток
окремих регіонів, галузей, виробництв;

 державних норм та стандартів;
 заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;
 роздержавлення і приватизації власності;
 визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
 політики ціноутворення;
 проведення державної експертизи інвестиційних проектів;
 інших заходів.

Державна підтримка для 
реалізації інвестиційних 
проєктів

Інвестиційна діяльність, яка отримує державну підтримку
Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних
проєктів,  визначаються  стратегічними  або  програмними  документами,  затвердженими  в
установленому законодавством порядку.

Способи державної підтримки
 співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету; 
 надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з 

метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання; 
 кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів господарювання для реалізації 

інвестиційних проектів; 
 повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за 

кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів; 
 застосування інших форм, передбачених Законом України «Про інвестиційну діяльність»

Державна експертиза інвестиційних проєктів
Обов'язковій державній експертизі підлягають інвестиційні проекти, що реалізуються
 із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій,
 за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії,
 за рахунок інших форм державної підтримки для реалізації інвестиційних проєктів, передбачених

Законом  «Про  інвестиційну  діяльність»,  крім об’єктів  будівництва,  що  споруджуються
(реконструюються) із залученням коштів Фонду енергоефективності.
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Надання державної допомоги 
для реалізації інвестиційних 
проєктів

Розробка інвестиційного проєкту
Інвестиційний  проект,  для  реалізації  якого  може  надаватися  державна  підтримка,  розробляється  в
порядку  та  за  формою,  затвердженими  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування державної політики у сфері економічного розвитку

Елементи,  які  повинен містити інвестиційний проєкт, для  якого  може надаватися  державна
підтримка:
 резюме,
 загальна характеристика стану та проблем, пов'язаних з розвитком об'єктів та суб'єктів інвестиційної 

діяльності,
 організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності; 
 план реалізації проекту;
 фінансовий план;
 інформація про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених 

законом; 
 прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту; 
 прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів; 
 пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище;
 інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності, в якій 

передбачається реалізація проекту;
 до інвестиційного проекту може включатися проект будівництва, розроблений відповідно до 

законодавства.

Відбір інвестиційних проєктів, для реалізації яких надається державна підтримка,
здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи.

Порядок надання державної підтримки
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Оприлюднення інформації про проєкти, які отримали державну підтримку
Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Державного
реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку
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Пільгові умови для інвесторів Державою створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш 
важливих для задоволення суспільних потреб напрямах.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів 
інвестування, за винятком випадків, передбачених Законом України 
«Про інвестиційну діяльність»

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а
також іноземних інвестицій.

Інвестиції  можуть,  а  у  випадках,  передбачених  законодавством,
мають бути застраховані

Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної 
діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів

Захист інвестицій забезпечується  законодавством України,  а також
міжнародними договорами України.

Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в 
діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли 
таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється 
в межах компетенції цих органів та посадових осіб.

Інвесторам,  у  тому  числі  іноземним,  забезпечується  рівноправний
режим,  що  виключає  застосування  заходів  дискримінаційного
характеру,  які  могли  б  перешкодити  управлінню  інвестиціями,  їх
використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок
вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.

У разі прийняття державними або іншими органами актів, що 
порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, 
збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають 
відшкодуванню у повному обсязі цими органами.

З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного 
режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.

Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або
звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності,
зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у 
випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового,
митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань
ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено 
умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, 
якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

Інвестиції  не  можуть  бути  безоплатно  націоналізовані,  реквізовані
або  до  них  не  можуть  бути  застосовані  заходи,  тотожні  за
наслідками.  Такі  заходи  можуть  застосовуватися  лише  на  основі
законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному
обсязі  збитків,  заподіяних  у  зв'язку  з  припиненням  інвестиційної
діяльності.
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РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
Законодавство про інвестиційну 
діяльність іноземних інвесторів

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються Законом України «Про режим іноземного 
інвестування» №94/96-ВР, іншими законодавчими актами та міжнародними договорами України.
Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України 
про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.

Правовий режим інвестиційної 
діяльності

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої 
господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами 
України.
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Пільговий режим інвестиційної 
та іншої господарської 
діяльності

Пільговий режим може встановлюватися для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 
інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм 
розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій.

Територіальні обмеження для 
діяльності іноземних інвесторів

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з 
іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Оподаткування Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.

Охорона прав інтелектуальної 
власності

Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються 
відповідно до законодавства України.

Гарантії Гарантії у разі зміни законодавства
Якщо спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних 
інвестицій, визначені Законом України «Про режим іноземного інвестування» №94/96-ВР, то протягом десяти років 
з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії 
захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі №94/96-ВР.

Гарантії щодо примусових вилучень
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні 
інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. 
Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів 
України.

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності
У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з 
дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного 
внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій
у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю.

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і 
негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних 
підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
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Компенсація і відшкодування 
збитків іноземним інвесторам

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих 
їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими 
особами.

Зазначені збитки повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/ або обґрунтованої оцінки, 
підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною.

Регулювання іноземних 
інвестицій у спеціальних 
(вільних) економічних зонах

Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється 
законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони.

Правовий режим іноземних інвестицій, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах, не може 
створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності менш сприятливі, ніж встановлені Законом 
України «Про режим іноземного інвестування» №94/96-ВР
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3.2. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ
Правовою базою здійснення підприємницької діяльності в Україні є положення Конституції
України,  Кодекси України (Цивільний кодекс,  Господарський кодекс,  Податковий кодекс,
Митний  кодекс,  Кодекс  України  з  процедур  банкрутства,  Господарський  процесуальний
кодекс,  Кодекс  законів  про  працю,  Земельний  кодекс,  Бюджетний  кодекс),  Стратегічні
документи України, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також міжнародні
договори та угоди.

Стаття  42  Конституції  України  визначає  право  кожного  громадянина  на  ведення
підприємницької діяльності,  яка не забороненої законом. При цьому обмежується законом
підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Відповідно до цієї статті також державою забезпечується
захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допущення зловживання монопольним
становищем  на  ринку,  неправомірного  обмеження  конкуренції  та  недобросовісної
конкуренції. 

З деякими аспектами підприємницької діяльності пов’язані ще декілька статей Конституції, а
саме:

▪ Стаття  41  характеризує  всі  аспекти  володіння,  користування  та  розпорядження
власністю, а також деякі обмеження та випадки примусового її відчуження, права та
зобов’язання кожного громадянина по відношенню до власності;

▪ Статті  43,  45,  46,  48  визначають  соціальні  аспекти,  які  мають  вплив  на  ведення
підприємницької  діяльності  в  частині  забезпечення  прав  найманих  виробників  на
працю, належні умови праці, рівень заробітної плати та соціальний захист. 

Господарський  кодекс встановлює  правові  основи  господарської  діяльності
(господарювання) та визначає різновиди суб'єктів господарювання різних форм власності, а
також господарської комерційної діяльності (підприємництва).

Відповідно  до  Статті  3  під  господарською  діяльністю  розуміється  діяльність  суб'єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції,  виконання  робіт  чи  надання  послуг  вартісного  характеру,  що  мають  цінову
визначеність.  Господарська  діяльність,  що  здійснюється  для  досягнення  економічних  і
соціальних  результатів  та  з  метою  одержання  прибутку,  є  підприємництвом,  а  суб'єкти
підприємництва - підприємцями.  Господарська діяльність може здійснюватись і без мети
одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Загальними принципами здійснення господарської (та підприємницької) діяльності є: 

рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання; 
свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 
вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю
забезпечення  добросовісної  конкуренції  у  підприємництві,  екологічного  захисту
населення, захисту прав споживачів тощо;
захист національного товаровиробника;
заборона  незаконного  втручання  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
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Згідно  Статті  42  підприємництво  -  це  самостійна,  ініціативна,  систематична,  на  власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями)
з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємництво здійснюється на основі:

вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і
споживачів  продукції,  що  виробляється,  залучення  матеріально-технічних,
фінансових  та  інших  видів  ресурсів,  використання  яких  не  обмежено  законом,
встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
вільного найму підприємцем працівників;
комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
вільного  розпорядження  прибутком,  що  залишається  у  підприємця  після  сплати
податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
самостійного  здійснення  підприємцем  зовнішньоекономічної  діяльності,
використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Відповідно до Статті  55 Суб'єктами господарювання визнаються  учасники господарських
відносин,  які  здійснюють  господарську діяльність,  реалізуючи  господарську  компетенцію
(сукупність  господарських  прав  та  обов'язків),  мають  відокремлене  майно  і  несуть
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених
законодавством.

Суб'єктами господарювання визначені господарські організації - юридичні особи, створені
відповідно  доЦивільного  кодексу  України,  державні,  комунальні  та  інші  підприємства,  а
також  інші  юридичні  особи,  які  здійснюють  господарську  діяльність  та  зареєстровані  в
установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Залежно від форм власності,  передбачених законом, в Україні  можуть діяти підприємства
таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта
господарювання (юридичної особи);
підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної
власності);
комунальне підприємство,  що діє  на основі  комунальної  власності  територіальної
громади;
державне підприємство, що діє на основі державної власності;
підприємство,  засноване на змішаній формі власності (на базі  об'єднання майна
різних форм власності);
спільне  комунальне  підприємство,  що  діє  на  договірних  засадах  спільного
фінансування  (утримання)  відповідними  територіальними  громадами  -  суб’єктами
співробітництва.

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як
десять  відсотків,  воно  визнається  підприємством  з  іноземними  інвестиціями.
Підприємство,  в  статутному  капіталі  якого  іноземна  інвестиція  становить  сто  відсотків,
вважається іноземним підприємством.

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності
одного  або  кількох  громадян,  іноземців,  осіб  без  громадянства  та  його  (їх)  праці  чи  з
використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної
власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.
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Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні
діють  підприємства  унітарні,  які  створюється  одним  засновником,  та  корпоративні,
утворюється двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором) на основі
об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх
спільного управління справами.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи,  погоджуючи  питання  про  розміщення  таких  підрозділів  підприємства  з
відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення
про  них,  затвердженого  підприємством.  Підприємства  можуть  відкривати  рахунки  в
установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Законодавством  також  визначено  приналежність  суб’єктів  господарювання  залежно  від
кількості  працюючих  та  доходів  від  будь-якої  діяльності  за  рік  до  суб’єктів  малого
підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого
підприємництва.

Закон України «Про господарські товариства» визначає поняття господарського товариства
та аспекти ведення його діяльності.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю,  товариства  з  додатковою  відповідальністю,  повні  товариства,
командитні товариства.

Акціонерним  товариством є  господарське  товариство,  яке  має  статутний  капітал,
поділений  на  визначену  кількість  акцій  однакової  номінальної  вартості,  і  несе
відповідальність  за  зобов'язаннями  тільки  майном  товариства,  а  акціонери  несуть  ризик
збитків,  пов'язаних  із  діяльністю  товариства,  в  межах  вартості  належних  їм  акцій,  крім
випадків, визначених законом.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний
капітал,  поділений на частки,  розмір яких визначається  установчими документами,  і  несе
відповідальність  за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства,  які
повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у
межах своїх вкладів.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал
якого  поділений  на  частки  визначених  установчими  документами  розмірів  і  яке  несе
відповідальність  за  своїми  зобов'язаннями  власним  майном,  а  в  разі  його  недостатності
учасники  цього  товариства  несуть  додаткову  солідарну  відповідальність  у  визначеному
установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Повним  товариством є  господарське  товариство,  всі  учасники  якого  відповідно  до
укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і
несуть  додаткову  солідарну  відповідальність  за  зобов'язаннями  товариства  усім  своїм
майном.

Командитним  товариством є  господарське  товариство,  в  якому  один  або  декілька
учасників  здійснюють  від  імені  товариства  підприємницьку  діяльність  і  несуть  за  його
зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом
може  бути  звернено  стягнення  (повні  учасники),  а  інші  учасники  присутні  в  діяльності
товариства лише своїми вкладами (вкладники).
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В  Додатку 1 представлені  схеми функціонування господарських товариств,  та окремо -
акціонерного  товариства,  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,  товариства  з
додатковою відповідальністю, а також філій та представництв.

3.3. ДІЇ ІНВЕСТОРА ТА ПОКРОКОВІ ІНСТРУКЦІЇ
В  даному  розділі  наведені  алгоритми  щодо  основних  аспектів  господарювання  та
інвестиційної діяльності та детальні схеми дій від започаткування бізнесу в Україні до його
розширення, а саме: вибір форми юридичної особи та її реєстрація,  придбання інвестором
прав та на різні види активів, такі як земля, нерухоме майно, інтелектуальна власність, та їх
реєстрація,  здійснення  інвестицій  в  об’єкти  будівництва,  отримання  дозволів  та  ведення
окремих видів діяльності.

Представлено інструкції з отримання найбільш поширених адміністративних послуг, з якими
стикається інвестор в процесі інвестування та розвитку бізнесу в Україні.  Повний перелік
адміністративних  послуг  з  посиланнями  на  розгорнуту  інформацію  щодо  їх  отримання
надано в Таблиці «ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» цього розділу.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
У  випадку,  якщо  здійснення  інвестиційної  діяльності  передбачає  ведення  господарської
діяльності,  а  також  створення  нових  підприємств  або  придбання  у  власність  діючих
підприємств,  то  такі  суб’єкти  господарювання  (перелік  визначений  в  статті  55
Господарського кодексу України)  підлягають державній реєстрації  як юридична особа чи
фізична особа – підприємець. 
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Відкриття  суб'єктом  господарювання,  в  тому  числі  іноземними  компаніями,  філій
(відділень),  представництв  без  створення  юридичної  особи  не  потребує  їх  державної
реєстрації. 

Відповідно до Глави 7 Цивільного кодексу України юридична особа може бути створена
шляхом  об'єднання  осіб  та  (або)  майна.  Юридичні  особи  можуть  створюватися  у  формі
товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Товариством є організація,  створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право
участі у цьому товаристві.  Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не
встановлено законом.

Установою  є  організація,  створена  однією  або  кількома  особами  (засновниками),  які  не
беруть  участі  в  управлінні  нею,  шляхом  об'єднання  (виділення)  їхнього  майна  для
досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Товариства,  які  здійснюють  підприємницьку  діяльність  з  метою  одержання  прибутку  та
наступного  його  розподілу  між  учасниками  (підприємницькі  товариства),  можуть  бути
створені  лише  як  господарські  товариства  (повне  товариство,  командитне  товариство,
товариство  з  обмеженою  або  додатковою  відповідальністю,  акціонерне  товариство)  або
виробничі кооперативи.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький
договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією
особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. 

Установа  створюється  на  підставі  індивідуального  або  спільного  установчого  акта,
складеного засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті.
До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами, може бути
скасований засновником (засновниками).

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Процедури державної
реєстрації,  в  тому числі  порядок  проведення  державної  реєстрації,  регулюються  Законом
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських формувань».

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:

(1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
(2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у
проведенні реєстраційної дії;
(3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
(4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
(5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як
фізична особа – підприємець.

Документи, що підтверджують державну реєстрацію ФОП

- Виписка з Єдиного державного реєстру
- Витяг з реєстру платників єдиного податку
- У разі реєстрації ФОП як платника ПДВ – Витяг з реєстру платників ПДВ,
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Отримати  витяг  з  Єдиного  державного  реєстру можна  особисто/ через  уповноважену
особу/ поштою/ через  портал  електронних  сервісів  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -
підприємців та громадських формувань.

Протягом  10  днів  після  державної  реєстрації  ФОП,  потрібно  зареєструвати  в  органах
Державної податкової служби «Книгу обліку доходів» або «Книгу обліку доходів і витрат»
залежно від системи оподаткування.

Суб’єкт  підприємницької  діяльності  може  обрати  застосування  спрощеної  системи
оподаткування  шляхом  заповнення  відповідної  заяви  під  час  подання  документів  на
державну  реєстрацію  ФОП.  В  іншому  випадку  ФОП  буде  зареєстрований  як  платник
податків  на  загальній  системі.  Проте  протягом  10  робочих  днів  з  моменту  державної
реєстрації  ФОП  має  можливість  подати  заяву  на  застосування  спрощеної  системи
оподаткування до територіального підрозділу Державної податкової служби України.

Не можуть бути платниками єдиного податку:

1) Підприємці, які займаються наступними видами діяльності:
▪ організація та проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі

(букмекерська парі, парі тоталізатора);
▪ обмін валюти;
▪ виготовлення,  експорт,  імпорт,  продаж  підакцизних  товарів  (крім  роздрібного

продажу ПММ у ємностях до 20 літрів та продажу пива або столових вин у роздрібній
мережі);

▪ видобування,  виготовлення,  подальший  продаж  дорогоцінних  металів  та
дорогоцінного  каміння,  крім  виготовлення  та  продажу  ювелірних  виробів  для
особистого користування;

▪ видобування, реалізація корисних копалин;
▪ діяльність  фінансових  посередників,  крім  діяльності  у  сфері  страхування,  яка

здійснюється  страховими  агентами,  визначеними  Законом  України  «Про
страхування»;  (N  85/96-ВР от  07.03.96  г.),  сюрвеєрами,  аварійними  комісарами  та
аджастерами;

▪ діяльність по керівництву підприємствами;
▪ поштові послуги (крім кур'єрської пошти) та послуги зв'язку (крім діяльності, яка не

ліцензується);
▪ торгівля  предметами  мистецтва  та  антикваріату,  організації  аукціонів  з  виробами

мистецтва або антикваріату;
▪ організація та проведення гастрольних заходів;
▪ технічні випробування та дослідження;
▪ аудиторська діяльність:
▪ фізичні особи-підприємці, які надають в оренду

земельні ділянки площею більше, ніж 0,2 га;
житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 м2;
офісні або виробничі площі сумарною площею понад 300 м2.

2) Крім того, не можуть бути платниками єдиного податку:
▪ страхові (перестрахові) брокери;
▪ громадяни інших держав;
▪ підприємці, які мають податковий борг.

Для  отримання  витягу  з  Реєстру  платників  єдиного  податку необхідно  подати  до
контролюючого органу (територіального підрозділу Державної податкової служби) за місцем
реєстрації запит на отримання Витягу з реєстру платників єдиного податку. Витяг надається
особисто заявнику (або його уповноваженій особі) або надсилається поштою.
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Надання послуги в електронному вигляді: https  ://  cabinet  .  tax  .  gov  .  ua  /

Електронна послуга щодо зміни відомостей про фізичну-особу підприємця, які містяться в
Єдиному  державному  реєстрі,  доступна  за  посиланням:  Державна  реєстрація  змін  до
відомостей  про  фізичну  особу  –  підприємця,  які  містяться  в  Єдиного  державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Довідкова інформація:

Органи влади: Міністерство юстиції України
Телефон: (044) 278-37-23; (044) 271-17-83
Поштова адреса: 01001 м.Київ, вул. Городецького, 13
Електронна адреса: callcentre@minjust.gov.ua
WEB-сайт: http://www.minjust.gov.ua
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: 

        Закон  України  "Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -
підприємців та громадських формувань"
        Наказ Міністерства юстиції України від 29.08.2018 №282415 "Про внесення змін до
деяких  форм  заяв  у  сфері  державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -
підприємців та громадських формувань"

Органи влади: Державна податкова служба України
Телефон: (044) 272-62-55 
Поштова адреса: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8
Електронна адреса: post@tax.gov.ua
WEB-сайт: https://tax.gov.ua

Державні  податкові  інспекції  за  місцем  проживання,  отримання  доходів  або  за
місцезнаходженням  іншого  об'єкта оподаткування: інформація  щодо  адрес,  телефонів,
годин  прийому  розміщена  за  адресою https  ://  tax  .  gov  .  ua  /  diyalnist  -/  admin  -  poslugi  /  mistsya  -
nadannya

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
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Довідкова інформація:

Органи влади: Міністерство юстиції України
Телефон: (044) 278-37-23; (044) 271-17-83
Поштова адреса: 01001 м.Київ, вул. Городецького, 13
Електронна адреса: callcentre@minjust.gov.ua
WEB-сайт: http://www.minjust.gov.ua
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: 

        Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань"
        Наказ Міністерства юстиції України від 29.08.2018 №282415 "Про внесення змін до 
деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань"

ПОСТРЕЄСТРАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців» постреєстраційні процедури передбачають взяття на облік Пенсійного фонду
та державної податкової служби юридичної особи або фізичної особи – підприємця, а також
органами статистики.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати
відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. 

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної
картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Слід також звернути увагу, що відповідно до вимог статті 181 Податкового кодексу України
в певних випадках суб’єкти господарювання повинні зареєструватись в органах державної
податкової служби як платники податку на додану вартість.

Така  вимога  настає  у  разі,  якщо  загальна  сума  від  здійснення  операцій  з  постачання
товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, у тому числі з
використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій
особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без
урахування  податку  на  додану  вартість).  В  цьому  випадку  така  особа  зобов'язана
зареєструватися  як  платник  податку  на  додану  вартість  в  органі  державної  податкової
служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Порядок  реєстрації  платників  податку  на  додану  вартість  встановлений  у  статті  183
Податкового кодексу України.

ЯК ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ 
ПІДПИС (ЕЦП)

Усі  користувачі  електронних  сервісів  можуть  підтверджувати  будь-які  свої  дії  на  за
допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Електронний підпис –  електронні дані,  які додаються підписувачем до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.
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В Україні  з  7  листопада 2018 року,  згідно з законом “Про довірчі  послуги” електронний
підпис може бути трьох категорій:

▪ простий електронний підпис та печатка – низький рівень довіри;
▪ удосконалений електронний підпис та печатка – середній рівень довіри;
▪ кваліфікований електронний підпис та печатка – високий рівень довіри.

Саме та лише кваліфікований електронний підпис (тобто, підпис з високим рівнем довіри)
прирівнюється до власноручного (частина 4 статті 18 Закону про ЕДП).

Отримати  його  можна  через  Приватбанк  чи  будь-який  акредитований  центр  сертифікації
ключів (АЦСК).  Для оформлення електронного цифрового підпису  необхідно надати дані
паспорту громадянина України та ідентифікаційний номер -  реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

(І) Перший спосіб

Клієнт Приватбанку можуть отримати ЕЦП через систему Приват24.

1. Зайдіть у меню «Усі послуги»/«Бізнес»/«Завантажити сертифікат».

2. Заповніть заявку на отримання сертифіката. Зверніть увагу, що поле «E-mail» обов’язкове
для заповнення. Зверніть увагу на написання прізвища, імені та по-батькові – вони мають
співпадати с паспортними даними. Після перевірки даних натисніть одну з кнопок:  «Дані
вірні» або «Дані невірні».

3. Оберіть директорію, в якій у вас є права на запис, для створення в ній файлу – сховища
ключів.
4. Створіть пароль на файл – сховище ключів. Мінімальна довжина паролю – 8 символів, він
може включати у себе букви латинського алфавіту та цифри.

5.  На  наступній  сторінці  введіть  пароль,  що  надійшов  у  SMS  або  мобільному  додатку
Privat24.  Встановіть  галочку  навпроти  пункту  «Я ознайомлений  та  згоден  з  Умовами  та
правилами  надання  банківських  послуг  і  підтверджую  коректність  даних  відправлених
мною» та натисніть «Далі».

6. Заявка на отримання сертифіката сформується автоматично. З’явиться вікно з відповідним
повідомленням та інформацією щодо сертифіката.

(ІІ) Другий спосіб

Ви можете отримати ЕЦП через будь-який з центрів сертифікації ключів. Для цього треба
буде виконати 4 кроки:

▪ зібрати документи;
▪ зареєструватися в одному з Центрів сертифікації;
▪ прийти в Центр з документами та чистим носієм інформації (флеш-пам’ять чи диск

DVD-R);
▪ за допомогою фахівців згенерувати ключі та записати їх на носій.

Які документи потрібні для отримання цифрового підпису:

▪ Реєстраційна  картка  (для  фізичної  особи)  встановленого  зразка,  заповнена  та
підписана у двох примірниках;

▪ Копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка
з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта, виготовленого у
формі  картки,  що  містить  безконтактний  електронний  носій  (копії  лицьового  та
зворотного  боку  та  копія  паперового  витягу  з  Держреєстру  про  адресу  реєстрації
місця проживання, або копія Довідки про реєстрацію місця проживання фізособи), або
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паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце
проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;

▪ Копія  картки  платника  податків,  засвідчена  підписом  власника.  За  наявності  у
паспорті  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  відповідно  до
вимог Положення про реєстрацію фізосіб у Держ реєстрі фізосіб – платників податків,
затвердженого  наказом  Міндоходів  від  10.12.2013  №779,  замість  копії  картки
платника  податків  може  бути  подана  копія  сторінки  паспорта  з  відповідною
відміткою.

У  разі,  якщо  через  релігійні  переконання  фізична  особа  відмовилась  від
реєстраційного  номеру облікової  картки  платника  податків,  копія  картки  платника
податків не подається, замість цього подається копія сторінки паспорту з відміткою
про таку відмову.

▪ Для  іноземних  громадян:  копія  посвідчення  на  постійне  (тимчасове)  місце
проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із
нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Завантажити форми документів можна посиланням   https  ://  acskidd  .  gov  .  ua  /  fiz  _  osoba:

▪ Реєстраційна картка (для фізичної особи)
▪ Зразок заповнення Реєстраційної картки (для фізичної особи)

Список Акредитованих центрів сертифікації ключів ключів (АЦСК):

▪ Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС
▪ АЦСК органів юстиції України
▪ ЦСК Укрзалізниці
▪ АЦСК “MASTERKEY” ТОВ “АРТ-МАСТЕР”
▪ АЦСК ТОВ “КС”
▪ АЦСК ДП “УСС”
▪ АЦСК Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”
▪ АЦСК ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
▪ Акредитований центр сертифікації ключів Збройних Сил
▪ АЦСК Державної прикордонної служби України
▪ АЦСК ринку електричної енергії
▪ АЦСК МВС України
▪ АЦСК Національного банку України
▪ АЦСК ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна”
▪ АЦСК Державної казначейської служби України
▪ Акредитований центр сертифікації ключів ПАТ НДУ
▪ АЦСК ‘eSign’ ТОВ ‘Алтерсайн’
▪ ДП Український інститут інтелектуальної власності’
▪ Локальні сертифікати

Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше 2 (двох)
років  з  моменту  їх  формування.  По  закінченні  строку  дії  потрібно  сформувати  новий
сертифікаи ЕЦП в будь-якому центрі сертифікації,  при цьому центр може бути змінено н
абудь-який з переліку Акредитованих центрів.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ 
ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
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Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

        Постанова Кабінету Міністрів України від від 17.10.2012 № 1051 "Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного кадастру"
        Закон України "Про Державний земельний кадастр"

Довідкова інформація:

Органи влади: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Телефон: (044) 249-96-70, (044) 244-82-47
Поштова адреса: 03151, м Київ, вул. Народного Ополчення, 3 
Електронна адреса: land@land.gov.ua
WEB-сайт: http://www.land.gov.ua

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ 
МАЙНО

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

        Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
        Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Довідкова інформація:

Органи влади: Міністерство юстиції України
Телефон: (044) 278-37-23; (044) 271-17-83
Поштова адреса: 01001 м.Київ, вул. Городецького, 13
Електронна адреса: callcentre  @  minjust  .  gov  .  ua
WEB-сайт: http  ://  www  .  minjust  .  gov  .  ua

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Результатом  надання  адміністративної  послуги  є видача  дозволу  на  виконання
будівельних  робіт  щодо  об'єктів,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності)  належать  до
об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», розташованих за
межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць,
щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності)  належать до об'єктів з середніми
наслідками  (СС2),  розташованих  у  межах  сіл,  селищ  та  міст  (крім  міст,  які  є
адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст
Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності)
належать  до  об'єктів  із  значними  наслідками  (СС3),  розташованих  у  межах  населених
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пунктів,  а  також на  територіях,  де  сільські,  селищні,  міські  ради  не  утворили  виконавчі
органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Підставою для одержання  адміністративної  послуги  є початок  виконання  будівельних
робіт на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми
(СС2)  та  значними  (ССЗ)  наслідками,  розташованих  за  межами  населених  пунктів  і  на
території  кількох  адміністративно-територіальних  одиниць,  щодо  об'єктів,  що  за  класом
наслідків  (відповідальності)  належать  до  об'єктів  з  середніми  наслідками  (СС2),
розташованих  у  межах  сіл,  селищ  та  міст  (крім  міст,  які  є  адміністративними  центрами
областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також
щодо  всіх  об'єктів,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності)  належать  до  об’єктів  із
значними  наслідками  (ССЗ),  розташованих  у  межах  населених  пунктів,  або  підлягають
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". 

Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на
офіційному  сайті  Держархбудінспекції  у  розділі  «Реєстр  дозвільних  документів» в
єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт
і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про
повернення  на  доопрацювання,  відмову  у  видачі,  скасування  та  анулювання  зазначених
документів.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

        Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
        Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання 
підготовчих і будівельних робіт»

Суміжні послуги:

        Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
        Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

Довідкова інформація:

Органи влади: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Телефон: 291-69-69, 291-69-68
Поштова адреса: бульвар Л.Українки, 26, м. Київ-133, 01133
Розпорядок роботи: понеділок - четвер: 9.00 - 18.00 п’ятниця: 09.00 - 16.45 субота, неділя: 
вихідний 
Електронна адреса: dabi@dabi.gov.ua
WEB-сайт: http://www.dabi.gov.ua

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Спеціальне водокористування – це використання вод для задоволення потреб населення,
промисловості, транспорту, сільського господарства та інших галузей економіки, включаючи
право  на  забір  води,  скидання  стічних  вод,  що  перевищує  5  куб.м  на  добу.  Спеціальне
водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами на основі дозволів, які
видає Держводагентство.
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З  відкритими  реєстрами  водокористувачів  та  дозволів  на  спеціальне  водокористування
можна ознайомитись на Порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів
України за посиланням:

https  ://  e  -  services  .  davr  .  gov  .  ua  /  site  /  permit  -  registry
https  ://  e  -  services  .  davr  .  gov  .  ua  /  site  /  water  -  users  -  registry

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги

1. Водний кодекс України
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 "Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на спеціальне водокористування"
3. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 "Про 
затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку
водокористування і водовідведення"
4. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2018 № 116 "Про 
затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування"

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюється на підставі:

- заяви на анулювання дозволу
- додатку до заяви: дозвіл на спеціальне водокористування, який анулюється.

Адміністративний збір за надання послуги не справляється.

Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів (ст. 49
Водного кодексу)

Інструкція  для  користувачів  послуги  розміщена  за  посиланням:  https  ://  e  -
services  .  davr  .  gov  .  ua  /  images  /  uploaded  /03-26-2019-05-55-23-
content  _  file  _5  c  9  a  4  b  6  bd  0  b  9  c  5.74799875.  pdf

ВИДАЧА СВІДОЦТВА УКРАЇНИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

        Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
        Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 «Деякі питання надання 
Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних 
адміністративних послуг»
        Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Довідкова інформація:

Органи влади: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України
Телефон: (044) 253-93-94; (044) 226-31-81
Поштова адреса: 01008, м.Київ, вул. М.Грушевського, 12/2
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Розпорядок роботи: понеділок - четвер: 9.00 - 18.00 п’ятниця: 09.00 - 16.45 субота, неділя: 
вихідний перерва на обід: 13.00 - 13.45 
Електронна адреса: meconomy@me.gov.ua
WEB-сайт: http://www.me.gov.ua

Постачальник послуги: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 
власності»
Поштова адреса: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 
Особисте подання документів здійснюється за адресою: б-р Дружби народів, 28, м. Київ 
Контактний телефон для вхідної кореспонденції (044) 596-67-54

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ВИСНОВКУ НА ТРАНЗИТ ТОВАРІВ 
ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

Для отримання висновку на транзит товарів територією України необхідно:

1) надати документи,  які  підтверджують справляння плати за отримання адміністративної
послуги:  оригінал  платіжного  доручення  або  його  копію,  засвідчену  підписом  керівника
суб’єкта  (або  його  заступником,  який  має  право  подавати  документи  до
Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта; або оригінал квитанції про сплату;
2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;
3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ,
що засвідчує його особу 

Підстави для відмови у видачі висновку:

1. Заява  про  надання  висновку  залишається  без  розгляду  в  разі,  коли:  вона  подана
(підписана)  особою,  яка  не  має  на  це  повноважень,  або  оформлена  з  порушенням
встановлених  вимог;  документи  подано  не  в  повному  обсязі  або  оформлено  з
порушенням  встановлених  вимог.  Про  залишення  заяви  без  розгляду
Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого
рішення з його обґрунтуванням.

2. У  наданні  висновку  відмовляється  у  разі:  виникнення  потреби  в  забезпеченні
національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України; припинення в
установленому  законодавством  порядку  діяльності  юридичної  особи  –  суб’єкта
здійснення  міжнародних  передач  товарів;  визнання  в  установленому  законодавством
порядку  банкрутом  суб’єкта  здійснення  міжнародних  передач  товарів;  необхідності
проведення  Держекспортконтролем  додаткової  експертизи  документів,  наданих  для
отримання  висновку;  порушення  суб’єктом  здійснення  міжнародних  передач  товарів
законодавства,  у  тому  числі  допущення  порушень,  передбачених  статтею  24  Закону
України  "Про  державний  контроль  за  міжнародними  передачами  товарів  військового
призначення  та  подвійного  використання";  скасування  реєстрації  суб’єкта
господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. У разі прийняття
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рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та
центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління,
протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися  Голові Держекспортконтролю або його
заступнику  і  розглядається  в  терміни  згідно  з  чинним законодавством.  Скарга  подається
поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ,
04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або
бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні
послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

       Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання"

       Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 „Про затвердження Інструкції про 
порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії
та інших документів, що надаються Держекспортконтролем”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

       Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про затвердження Порядку 
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного 
використання”

       Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 „Про затвердження 
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів 
військового призначення”

       Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 „Про затвердження Порядку 
справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі 
документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних 
адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та 
розміру плати за їх надання”

Довідкова інформація:

Орган влади: Державна служба експортного контролю України
Телефон: (044) 482-58-34; (044) 462-49-70
Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21
Розпорядок роботи: понеділок - четвер: 9.00 - 18.00 п’ятниця: 09.00 - 16.45 субота, неділя: 
вихідний перерва на обід: 13.00 - 13.45
Електронна адреса: general@dsecu.gov.ua
WEB-сайт: http://www.dsecu.gov.ua

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
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ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ

https  ://  my  .  gov  .  ua  /  info  /  services  /  bylifesituation

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ДЛЯ ГРОМАДЯН

https  ://  my  .  gov  .  ua  /

Реєстрація (Реєстри)
Інвестиційні проекти та проекти МТД
Видавнича справа
Неприбуткові організації та 

громадські формування
Фізичні особи - підприємці
Юридичні особи

Громадянство, міграція, переїзд
Виїзд за кордон
Внутрішньо переміщені особи та 

біженці
Громадянство
Паспорт, посвідчення
Реєстрація населення

Соціальний захист
Охорона здоров'я
Пенсійне забезпечення
Працевлаштування

Реєстрація (Реєстри)
Видавнича справа
Неприбуткові організації та 

громадські формування
Фізичні особи - підприємці
Юридичні особи

Природні ресурси та екологія
Звітність ліцензіатів НКРЕКП
Земля
Лісові та водні ресурси
Надра
Небезпечні речовини та відходи
Енергетика, енергозбереження

Соціальний захист
Охорона здоров'я
Пенсійне забезпечення
Соціальне забезпечення

Зовнішньоекономічна діяльність
Імпорт
Експорт
Митні послуги
Транзит

Природні ресурси та екологія
Земля
Лісові та водні ресурси
Надра
Небезпечні речовини та відходи
Енергетика, енергозбереження

Безпека та захист
Вибухові матеріали
Зброя та військове спорядження
Пожежна безпека
Роботи підвищеної небезпеки

Сім’я
Шлюб
Інше

Зв'язок та інформатизація
Захист інформації
Радіочастотний ресурс
Телекомунікації

Зовнішньоекономічна діяльність
Імпорт
Експорт

Освіта та культура
Культура та релігія
Освіта
Спорт та туризм

Безпека та захист
Зброя та військове спорядження
Пожежна безпека
Роботи підвищеної небезпеки

50

https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/2
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/89
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/91
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/9
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/35
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/20
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/36
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/21
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/101
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/19
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/82
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/28
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/27
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/141
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/12
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/93
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/121
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/16
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/2
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/89
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/91
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/90
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/9
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/11
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/88
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/26
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/87
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/86
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/10
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/102
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/103
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/101
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/19
https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/82
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/161
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/23
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/22
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/31
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https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/95
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/96
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/97
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/97
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/94
https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/83
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https://my.gov.ua/info/services/byservicescope/107
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Нерухоме майно та будівництво
Будівництво
Нерухоме майно
Оціночна діяльність

Освіта та культура
Культура та релігія

Сільське господарство
Ветеринарія
Рибне господарство
Рослинництво
Тваринництво

Нерухоме майно та будівництво
Будівництво
Нерухоме майно
Оціночна діяльність

Транспорт
Водний транспорт
Дорожнє господарство, перевезення та

інше
Повітряний транспорт
Посвідчення водія
Реєстрація транспортних засобів та 

номерні знаки

Сільське господарство
Ветеринарія
Рибне господарство
Рослинництво

Фінанси
Фондовий ринок та цінні папери
Фінансові послуги
Страхування
Податки та декларування

Транспорт
Водний транспорт
Дорожнє господарство, перевезення та

інше
Посвідчення водія
Реєстрація транспортних засобів та 

номерні знаки

Інші сфери господарської діяльності
Інтелектуальна власність
Алкогольні напої, спирт, тютюнові 

вироби
Нотаріальна діяльність
Послуги космічної агенції
Технічне регулювання

Фінанси
Фондовий ринок та цінні папери
Фінансові послуги
Страхування
Податки та декларування

Інші сфери господарської діяльності
Інтелектуальна власність
Нотаріальна діяльність

4. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

4.1. ОСНОВНЕ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
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Статтею 8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI з внесеними змінами та
доповненнями (далі – Кодекс) визначені види податків та зборів, встановлених в Україні:

(1) До  загальнодержавних належать  податки  та  збори,  встановлені  Кодексом  і  є
обов’язковими  до  сплати  на  усій  території  України,  крім  випадків,  передбачених
Кодексом. До них належать (пункт 9.1 статті 9 Кодексу):

- податок на прибуток підприємства;
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- екологічний податок;
- рентна плата;
- мито.

Відповідно до статті 251 Кодексу рентна плата складається з:

- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
-  рентної  плати  за  користування  надрами  в  цілях,  не  пов’язаних  з  видобуванням

корисних копалин;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за спеціальне використання води;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
-  рентної  плати  за  транспортування  нафти  і  нафтопродуктів  магістральними

нафтопроводами  та  нафтопродуктопроводами,  транзитне  транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

(2) До місцевих належать податки і збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах
граничних  розмірів  ставок,  визначених  Кодексом,  рішеннями  сільських,  селищних  і
міських  рад  у  межах  їх  повноважень,  і  є  обов’язковими  до  сплати  на  території
відповідних територіальних громад. До місцевих податків належать (пункт 10.1 статті 10
Кодексу):

- податок на майно;
- єдиний податок.

Відповідно до статті 265 Кодексу податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.

До місцевих зборів належать (пункт 10.2 статті 10 Кодексу):

- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.

Відповідно  до  пункту  161  підрозділу  10  «Інші  перехідні  положення»  розділу  XIX
«Прикінцеві положення» тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України
про  завершення  реформи  Збройних  Сил  України,  встановлюється  військовий  збір,  який
нараховується, утримується та сплачується до бюджету у порядку, встановленому статтею
168 Кодексу, як для податку на доходи фізичних осіб.

Відносини,  пов’язані  з  установленням  та  справлянням  мита,  регулюються  митним
законодавством, якщо інше не передбачене Кодексом.

Установлення загальнодержавних та місцевих податків і зборів, не передбачених Кодексом,
забороняється.
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Зарахування  загальнодержавних  податків  та  зборів  до  державного  та  місцевих  бюджетів
здійснюється відповідного до Бюджетного кодексу України.

Зарахування  місцевих  податків  і  зборів  до  відповідних  місцевих  бюджетів  здійснюється
відповідного до Бюджетного кодексу України.

Відповідно до Закону України  «Про збір  та  облік  єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування»  від  08.07.2010  р.  №  2464  –  VI  визначено  правові  та
організаційні  засади  щодо  забезпечення  збору  та  обліку  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок),  умови та
порядок  його  нарахування  і  сплати  та  повноваження  органу,  що  здійснює  його  збір  та
ведення обліку. Згідно з цим Законом з 1 січня 2011 року єдиний внесок замінив усі внески
на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,  які  справлялись  в  Україні:  на
пенсійне страхування, на страхування від безробіття, на страхування від тимчасової втрати
працездатності  та на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.

Система оподаткування в Україні викликає багато нарікань з боку бізнесу. Це пов’язано зі
значними  корупційними  ризиками  в  Україні,  а  також  високим  навантаженням  на  фонд
оплати  праці  через  хронічний  дефіцит  Пенсійного  фонду.  Для  оптимізації  податкового
навантаження  бізнесу  доцільно  залучати  відповідних  податкових  консультантів,  а  у  разі
виникнення  суперечок  з  фіскальними  органами  –  спеціалізованих  адвокатів.  Важливою
рисою  податкової  системи  України  є  можливість  вибору  суб’єктами  підприємницької
діяльності  системи  оподаткування  доходів  –  загальної,  яка  представлена  податком  на
прибуток підприємства, чи спрощеної, відповідно до якої сплачується єдиний податок.

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств –загальнодержавний податок, що сплачується суб’єктами
господарювання в Україні. Його платниками є:

резиденти:

- юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її
межами;

- управитель  фонду  операцій  з  нерухомістю  щодо  операцій  і  результатів  діяльності  із
довірчого управління;

нерезиденти:

- юридичні особи, які отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком
установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет;

- постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з
України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів
чи їх засновників.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:

- прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом
коригування  (збільшення  або  зменшення)  фінансового  результату  до  оподаткування
(прибутку або збитку) на різниці відповідно до Податкового кодексу України.

- дохід за договорами страхування;
- дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України;
- дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей
- дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі

казино)
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ПК України визначає наступні ставки податку на прибуток:

- 18% - базова;
- 3 % - за договорами страхування;
- 0 % -  за  договорами з довгострокового страхування  життя,  добровільного медичного

страхування, страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення.
- 10% - від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів.

Єдиний податок

Спрощена  система  оподаткування  («Єдиний  податок»)  визначається  розділом  XIV  ПК
України.  Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену  систему  оподаткування,
обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

- 1  група  -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не  використовують  працю  найманих  осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.;

- 2 група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання
послуг,  у  тому  числі  побутових,  платникам  єдиного  податку  та/або  населенню,
виробництво та/або продаж товарів,  діяльність  у сфері  ресторанного  господарства,  за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

a) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

b) обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.
- 3 група - фізичні особи - підприємці та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не
перевищує 7 млн. грн.;

- 4 група - сільськогосподарські виробники, у яких частка сільськогосподарського товаро
виробництва за попередній податковий рік ≥75%.

ПК України передбачено наступні ставки єдиного податку. 

- 1 група – до 10% розміру мінімальної заробітної плати;
- 2 група – до 20% розміру мінімальної заробітної плати;

Конкретні  фіксовані  ставки  встановлюються  місцевими  радами  і  можуть
відрізнятися в залежності від регіону України.

- 3 група  –  3% від  доходу у  разі  реєстрації  платником ПДВ, або 5% від доходу за
відсутності такої реєстрації. Доходом є:

a) ФОП  –  всі  надходження,  отримані  протягом  податкового  періоду  в
грошовій,  матеріальній  або  нематеріальній  формі.  При  цьому  до  доходу  не
включаються отримані пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті,
страхові  виплати  і  відшкодування,  а  також  доходи,  отримані  від  продажу
рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі.
b) юридична  особа  -  будь-які  надходження,  включаючи  дохід
представництв,  філій,  відділень,  отриманий  в  грошовій,  матеріальній  або
нематеріальній формі.

- 4 група – розмір встановлюється в залежності від типу земель та їх розташування і
справляється  з  одного  гектара  сільськогосподарських  угідь  та/або  земель  водного
фонду і складає:

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь,
що  перебувають  в  умовах  закритого  ґрунту)  розмір  ставок  податку  з  одного
гектара буде встановлена на рівні 0,95;
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для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, — 0,57;

для  багаторічних  насаджень  (крім  багаторічних  насаджень,  розташованих  у
гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

для  багаторічних  насаджень,  розташованих  у  гірських  зонах  та  на  поліських
територіях, — 0,19;

для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;

для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту —
6,33.

База оподаткування визначається за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки з
урахуванням коефіцієнта індексації, згідно порядку для плати за землю.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок на додану вартість  (далі  – ПДВ) – це загальнодержавний податок,  який відіграє
провідну фіскальну роль у податковій системі України.

Платниками ПДВ є:

- будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
- будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають

оподаткуванню;
- особа,  що  веде  облік  результатів  діяльності  за  договором про  спільну  діяльність  без

утворення юридичної особи;
- особа  -  управитель  майна,  яка  веде  окремий  податковий  облік  з  податку  на  додану

вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане
в управління за договорами управління майном;

- особа,  що  проводить  операції  з  постачання  конфіскованого  майна,  знахідок,  скарбів,
майна,  визнаного  безхазяйним,  майна,  за  яким не звернувся  власник  до кінця строку
зберігання,  та  майна,  що  за  правом  успадкування  чи  на  інших  законних  підставах
переходить у власність держави;

- інвестор  (оператор),  який  веде  окремий  податковий  облік,  пов'язаний  з  виконанням
угоди про розподіл продукції.

ПК України  також  передбачено  обов’язок  особи  зареєструватися  як  платник  ПДВ якщо
загальна  сума  протягом  останнього  року  від  здійснення  операцій  з  постачання
товарів/послуг,  у тому числі з використанням інтернет сукупно перевищує 1 млн. гривень
(крім  платників  єдиного  податку).  Одночасно,  ПК України  передбачає  право  будь-якого
суб’єкта  господарювання  добровільно  зареєструватись  платником  ПДВ,  не  зважаючи  на
розмір сум від здійснення операцій з постачання товарів/послуг.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

- постачання товарів/робіт/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території
України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на
об'єкти  застави  позичальнику  (кредитору),  на  товари,  що  передаються  на  умовах
товарного  кредиту,  а  також  з  передачі  об'єкта  фінансового  лізингу  в  користування
лізингоотримувачу/орендарю;

- ввезення  товарів  на  митну  територію  України  та/або  їх  вивезення  за  межі  митної
території України;

- постачання  послуг  з  міжнародних  перевезень  пасажирів  і  багажу  та  вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

ПК України встановлені наступні ставки ПДВ:
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- 20% - базова;
- 0% для операцій, що звільнені від оподаткування;
- 7%  для  операцій  з  постачання  на  митній  території  України  та  ввезення  на  митну

територію України лікарських засобів та медичних виробів і  обладнання за переділок
Кабінету міністрів України.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Єдиний  внесок  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  (далі  –  єдиний
внесок)  —  обов’язковий  регулярний  платіж,  що  справляється  з  метою  забезпечення
страхових  виплат  у  межах  загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  –
пенсійного,  на  випадок  безробіття,  з  тимчасової  втрати  працездатності,  від  нещасних
випадків  на  виробництві  та  професійного  захворювання.  Єдиний внесок  не є  складовою
податкової системи України.

Платниками єдиного внеску є всі роботодавці,  у тому числі фізичні особи-підприємці та
самозайняті  особи.  Крім  того,  єдиний  внесок  можуть  сплачувати  особи,  які  беруть
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Розмір ставки єдиного внеску становить  22% від бази нарахування.  Базою нарахування,
зазвичай,  виступає  дохід,  який  спрямовується  на  оплату  праці,  а  для  фізичних  осіб-
підприємців – мінімальна заробітна плата, затверджена Законом України «Про Державний
бюджет» на відповідний рік.

4.2. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ОФІЦІЙНИХ 
ДОКУМЕНТІВ
При  проходженні  багатьох  процедур  від  інвестора  будуть  вимагатись  певні  документи
(наприклад, паспортний документ або статут компанії, якщо інвестором виступає юридична
особа), які були видані в країні походження інвестора і відповідно були складені іноземною
мовою.

Всі  іноземні  країни  можна  поділити  на  три  групи  в  контексті  процедури  легалізації
документів:

1) ті, що вимагають консульської легалізації,

2) ті, що вимагають проставлення апостиля,

3) і ті, що вимагають нотаріального засвідчення копій документів.

Держави, бажаючи скасувати вимогу дипломатичної або консульської легалізації іноземних
офіційних документів, уклали 05.10.1961 року в м. Гаага відповідну конвенцію. Відповідно
до Закону України „Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів” від 10.01.2002 р. № 2933-ІІІ в Україні Гаазька Конвенція
набула  чинності  з  22.12.2003  р.  Згідно  Конвенції  офіційні  документи,  які  будуть
використовуватись  на  території  держав-учасниць  Конвенції,  мають  засвідчуватися
спеціальним штампом „Apostille” (далі  –  апостиль),  проставленим компетентним органом
держави, в якій був складений документ. 

Апостиль (apostille) – стандартизований сертифікат чи штамп, який ставиться на документах
або оформляється у вигляді додатка до документа. Апостиль має форму квадрата, довжина
сторін якого дорівнює щонайменше 9 см.
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Документи, які завіряються таким чином, не потребують додаткової легалізації, причому їх
визнавати  зобов’язані  на  будь-якому  державному  рівні  в  державах,  які  приєдналися  до
Конвенції,  що  скасовує  вимогу  легалізації  іноземних  офіційних  документів.  Тобто,
документи цих країн мають бути лише апостилізовані. Апостилізовані документи відміняють
вимоги легалізації іноземних офіційних документів.

До таких документів можуть відноситись:

a) документи, які виходять від органу або посадової особи, і що діють у сфері судової
юрисдикції  держави, включаючи документи,  які  виходять від органів  прокуратури,
секретаря суду або судового виконавця;

b)  адміністративні документи;

c)  нотаріальні акти;

d) офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами, у їх при-ватній
якості, такі як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував
на певну дату, та офіційні і нотаріальні засвідчення підписів.

Дія  Конвенції  поширюється  на  документи  про  освіту,  соціальний  стан,  трудовий  стаж,
свідоцтва про перебування живими, довідки, довіреності, судові рішення та матеріали про
громадські,  сімейні  та  кримінальні  справи.  Апостиль  проставляється  на  статутах  та
впорядкованих  документах,  патентній  та  іншій  документації,  що  надходить  від  органу
державної  влади  (свідоцтвах  про  реєстрацію,  ліцензіях  тощо).  На  статутних  документах,
змінах та  доповненнях до них повинна бути  відмітка та печатка  реєстраційної  палати чи
податкового органу, а також підпис посадової особи реєстраційної палати.

Конвенція не поширюється:

a)  на документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;

b) на адміністративні  документи,  що мають пряме відношення до комерційних або
митних операцій.   До них належать домовленості  на проведення угод,  пересування
товарів через кордон, договори (контракти) про постачання товарів та надання послуг,
виконання різноманітних робіт та їх розрахунків і т. д.

Інформацію  про  держави  -  члени  Конвенції  розміщено на сайті Гаазької  конференції  з
міжнародного  приватного  права  https  ://  www  .  hcch  .  net  /.  Також  цей  перелік  надано  за
посиланням https  ://  mon  .  gov  .  ua  /  ua  /  ministerstvo  /  poslugi  /  apostil  /  perelik  -  krayin  -  sho  -  viznayut  -  apostil

У тих випадках, коли законодавством країни, на території якої будуть використовуватися
ці  документи,  передбачена  легалізація  документів,  вони  мають  легалізуватися  у
консульствах. Легалізація включає поступове проставляння засвідченого надпису в кількох
закладах. Збереження багатоступеневості при легалізації такого роду документів дає змогу
здійснювати суворіший контроль за діяльністю комерційних підприємств.

Консульська  легалізація  полягає  у  підтвердженні  відповідності  документів  законодавству
держави їхнього походження та  є  засвідченням достовірності  підпису посадової  особи,  її
статусу  та  печаткою  уповноваженого  державного  органу  на  документах  та  актах  для  їх
подальшого використання на території іншої держави.  Консульська легалізація документів
може бути проведена трьома способами:

1) на території держави, яка видає цей документ;

2) на території держави, де необхідно надати цей документ (використати);

3) на території третьої держави.
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Усі  три  способи  консульської  легалізації  документів  складаються  з  ряду  різноманітних
завірень:

1)  спочатку  в  нотаріуса  завіряються  документи  та  достовірність  їх  перекладу  на  мову
держави,  де  будуть  вони  використовуватися.  Потім  подається  звернення  до  міністерства
юстиції,  яке  засвідчує  достовірність  підпису  нотаріуса.  У  департаменті  (іншому
компетентному органі,  залежно від держави) консульської  служби міністерства  зовнішніх
справ  підтверджується  достовірність  підпису  особи  міністерства  юстиції.  Легалізація
документа відбувається у консульстві держави, на території якої використовуватимуться ці
документи;

2)  іноземні  документи  спочатку  завіряються  у  дипломатичному  представництві  чи
консульському закладі тієї держави, на території якої їх було видано. Підпис та печатку під
підтвердженням мають право ставити лише посол, начальник консульського відділу (консул)
і  його  заступник  (віце-консул).  Завірені  документи,  після  перевірки  за  каталогом
достовірності підпису, відтиску печатки та повноважень працівника консульського відділу,
легалізуються  уповноваженим органом консульської  служби міністерства зовнішніх  справ
тієї  держави,  де  використовуватимуться  документи.  У  цьому  випадку  також  може
вимагатися нотаріально завірений переклад документів на мову держави, на території якої
використовуватимуться ці документ.

Таким чином, такі документи повинні бути легалізовані в консульській установі України в
державі походження документів. Інформацію щодо генеральних консульств України можна
знайти  на  офіційному  сайті  Міністерства  закордонних  справ.  У  разі  відсутності  в  країні
походження документів  консульської  установи України,  іноземні  документи можуть  бути
легалізовані Департаментом консульської служби МЗС України, за умови їх засвідчення в
МЗС країни походження документів та в консульській установі цієї країни, що представляє її
інтереси в  Україні.  Департамент консульської  служби легалізує  офіційні  документи,  крім
документів  комерційного  характеру,  складені  і  засвідчені  на  території  іноземних  держав
органами державної влади, які уповноважені підтверджувати їх дійсність, і призначені для
використання в Україні за умови їх засвідчення в МЗС країни походження документа та її
дипломатичного  представництва  в  Україні  в  установленому  порядку
https  ://  mfa  .  gov  .  ua  /  konsulski  -  pitannya  /  dokumenti  -  ta  -  notarialni  -  diyi  /  legalizaciya

Документи,  які  підлягають  засвідченню  штампом  «Апостиль»  та  засвідченню  в  порядку
консульської легалізації можуть бути також подані до Представництв МЗС України в містах
Львові  та  Одесі.  Правила  консульської  легалізації  в  консульських  установах  іноземних
держав в Україні можна отримати в цих консульствах. 

Є держави,  з  якими уряд України уклав  дво-  та багатосторонні  договори про скасування
вимоги  легалізації  офіційних  документів  (перелік  таких  країн  наведенл  за  посиланням
https  ://  www  .  dcz  .  gov  .  ua  /  publikaciya  /  legalizaciya  -  inozemnyh  -  oficiynyh  -  dokumentiv.  Документи
цих країн мають бути перекладені у бюро перекладів українською мовою, їх відповідність
засвідчена нотаріально. Документи, засвідчені лише нотаріусом, в консульських установах
не легалізуються. Поряд з оригіналами документів слід подавати також їх копії.

4.3. ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 
РЕЄСТРАЦІЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ 
ІНОЗЕМЦЯ
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Іноземець, який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю повинен мати дозвіл на 
працевлаштування. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні 
регламентується Розділом VII Закону України «Про зайнятість населення». Роботодавці 
мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового 
договору лише за наявності виданого роботодавцю дозволу на використання праці іноземців 
та осіб без громадянства, якщо іншене передбачено міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  Дозвіл видається 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Праця іноземних 
високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за 
сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує 
строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Іноземці  та  особи без  громадянства  не можуть  призначатися на посаду або займатися
трудовою діяльністю у разі,  коли відповідно до законодавства призначення на відповідну
посаду  або  провадження  відповідного  виду  діяльності  пов'язане  з  належністю  до
громадянства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Без передбаченого цією статтею дозволу здійснюється працевлаштування:

1) іноземців, які постійно проживають в Україні;

2)  іноземців,  які  набули  статусу  біженця  відповідно  до  законодавства  України  або
одержали дозвіл на імміграцію в Україну;

3) іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано
тимчасовий захист в Україні;

4)  представників  іноземного  морського  (річкового)  флоту  та  авіакомпаній,  які
обслуговують такі компанії на території України;

5)  працівників  закордонних  засобів  масової  інформації,  акредитованих  для  роботи  в
Україні;

6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для
роботи в Україні за фахом;

7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

8)  працівників  іноземних  представництв,  які  зареєстровані  на  території  України  в
установленому законодавством порядку;

9)  священнослужителів,  які  є  іноземцями  і  тимчасово  перебувають  в  Україні  на
запрошення  релігійних  організацій  для  провадження  канонічної  діяльності  лише  у  таких
організаціях  з  офіційним  погодженням  з  органом,  який  здійснив  реєстрацію  статуту
(положення) відповідної релігійної організації;

10)  іноземців,  які  прибули  в  Україну  для  участі  у  реалізації  проектів  міжнародної
технічної допомоги;

11)  іноземців,  які  прибули  в  Україну  для  провадження  викладацької  та/або  наукової
діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;

12) інших іноземців  у випадках,  передбачених законами та міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Залучення  висококваліфікованих  іноземних  спеціалістів  і  робітників,  потреба  в  яких  є
відчутною  для  національної  економіки,  здійснюється  на  підставах,  визначених Законом
України «Про імміграцію». 
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Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш
як:

1) п’ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам у громадських
об’єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, визначених Законом України "Про
освіту";

2) десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників.

Особливими  категоріями  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  претендують  на
працевлаштування в Україні, є:

1) іноземні високооплачувані професіонали;

2)  засновники  та/або  учасники,  та/або  бенефіціари  (контролери)  юридичної  особи,
створеної в Україні;

3)  випускники  університетів,  що  входять  до  першої  сотні  у  світових  рейтингах
університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;

4) іноземні працівники творчих професій;

5) іноземні ІТ-професіонали.

Вимоги до мінімальної  заробітної  плати у разі  отримання дозволу на застосування  праці
даних осіб не застосовуються.

Порядок отримання дозволу на працевлаштування наведений у Розділі  VII Закону (статті
статтями 421-4210).

Дозвіл видається на строк:

1)  дії  трудового  договору  (контракту),  але  не  більш як  на  три  роки  -  для  особливих
категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 42-1 цього
Закону;

2)  дії  договору  (контракту),  укладеного  між  українським  та  іноземним  суб’єктами
господарювання, але не більш як на три роки - для відряджених іноземних працівників;

3) дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи
без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою
без  громадянства  та  іноземним  суб’єктом  господарювання,  про  переведення  на  роботу  в
Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

4)  дії  трудового  договору (контракту),  але  не  більш як  на  один рік  -  для  всіх  інших
іноземних найманих працівників.

За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.

Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено
цим  Законом. Не  допускається  оформлення  дозволу  на  менший  строк,  ніж  зазначено  у
відповідній заяві та в межах строків, встановлених цим Законом.

Дозвіл  на  використання  праці  іноземця  є  підставою  для  отримання  іноземцем  візи
відповідного типу та оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу. 

Деякі  особливості  отримання  дозволу  наведені  в  роз’ясненні  Державної  служби
зайнятості за посиланням https  ://  www  .  dcz  .  gov  .  ua  /  publikaciya  /  do  -  uvagy  -  robotodavciv  -0.

Відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без
громадянства»  для  проживання  в  Україні  іноземцю  необхідно  отримати  посвідку  на
тимчасове проживання іноземця в Україні.  Порядок отримання посвідки наведений на
сайті  Державної  міграційної  служби  за  посиланням
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https  ://  dmsu  .  gov  .  ua  /  poslugi  /  dokumentuvannya  -  inozemcziv  /  oformlennya  -  posvidki  -  na  -  timchasove  -
prozhivannya  .  html.

Також, рекомендуємо звернути увагу на зміни внесені до Закону України «Про правовий
статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»,  який доповнений,  у  тому числі,  статтею 51 –
«Строк дії посвідки на тимчасове проживання». Відповідно до частини четвертої цієї статті
для  продовження  дії  посвідки  іноземець  або  особа  без  громадянства  має  підтвердити
працевлаштування  у  цій  юридичній  особі  щонайменше  трьох  громадян  України,  які
приступили  до роботи не  менш як за  шість  місяців  до дати звернення  про продовження
строку  дії  посвідки,  або  сплату  юридичною  особою податку  на  прибуток  підприємств  у
розмірі не менш як 50 мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до
дати звернення про продовження строку дії посвідки.

4.4. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ
В процесі  започаткування  діяльності  підприємства  майже  в  усіх  випадках  відповідно  до
законодавства  необхідно  отримати  певні  дозвільні  документи.  В  Законі  України  «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» під документом дозвільного характеру
розуміється:  дозвіл,  висновок,  рішення,  погодження,  свідоцтво,  інший  документ,  який
дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на
провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні
дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

При  цьому  об’єктами,  на  який  видається  дозвільний  документ,  можуть  бути  природні
ресурси,  земельна  ділянка,  ґрунтовий  покрив  земельних  ділянок,  споруда,  будівля,
приміщення,  устаткування,  обладнання  та  механізми,  що  вводяться  в  експлуатацію  або
проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а
також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження
погоджувальної  (дозвільної)  процедури  (проектна  документація  на  будівництво  об'єктів,
землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід).

Необхідність  отримання  документів  дозвільного  характеру  встановлюється  в  спеціальних
законах,  зокрема,  у  сфері  пожежної  безпеки,  будівництва,  охорони  праці,  санітарної  та
екологічної безпеки населення, і т.д.

Порядок  проведення  дозвільної  (погоджувальної)  процедури,  переоформлення  та
анулювання  документів  дозвільного  характеру,  що  законами  України  віднесено  до
повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках,
передбачених законом, - на підставі  типових порядків,  затверджених Кабінетом Міністрів
України.

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що
оформляється дозвільними органами,  або декларація подається суб’єктом господарювання
(уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців  та  громадських  формувань  (далі  -  портал  електронних  сервісів),  оформлена
згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.

Якщо  документи  подаються  особисто,  пред’являється  паспорт  громадянина  України,
тимчасове  посвідчення  громадянина  України  або  паспортний  документ  іноземця. У  разі
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подання  документів  представником  додатково  подається  документ,  що  засвідчує  його
повноваження.

Відомості про документи дозвільного характеру вносяться до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Деякі види господарської діяльності в Україні не можуть провадитись без отримання ліцензії
– документа, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження зазначеного в
ньому виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню.  Ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності,
провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю
чи  здоров’ю людини,  навколишньому  природному середовищу  та/або  безпеці  держави,  і
лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання. Суб’єкт господарювання
може  здійснювати  види  господарської  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,  з  дня
внесення відомостей до ліцензійного реєстру щодо рішення органу ліцензування про видачу
йому ліцензії.

Ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності,
спрямований  на  забезпечення  безпеки  та  захисту  економічних  і  соціальних  інтересів
держави,  суспільства,  прав  та  законних  інтересів,  життя  і  здоров’я  людини,  екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовища. 

Видача  ліцензії  –  це  надання  суб’єкту  господарювання  права  на  провадження  виду
господарської  діяльності  або  частини  виду  господарської  діяльності,  що  підлягає
ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що
робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
в Україні підлягають ліцензуванню 33 види господарської діяльності (перелік визначений в
статті 7 цього Закону). 

Ліцензування деяких видів господарської діяльності регламентується окремими законами
у відповідних сферах, а саме:

 1) діяльність з надання фінансових послуг та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює
Національний банк України відповідно до закону;

2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону
України "Про телебачення і радіомовлення";

3)  виробництво  і  торгівля  спиртом  етиловим,  коньячним  і  плодовим  та  зерновим
дистилятом,  біоетанолом,  алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами  і  пальним,
зберігання  пального,  що  здійснюється  відповідно  до Закону  України "Про  державне
регулювання виробництва і  обігу спирту етилового, коньячного і  плодового, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та пального";

4)  діяльність  у  сфері  електроенергетики,  на  ринку  природного  газу,  централізоване
водопостачання  та  централізоване  водовідведення,  виробництво  теплової  енергії,
транспортування теплової  енергії  магістральними і  місцевими (розподільними) тепловими
мережами,  постачання  теплової  енергії  та  іншу  діяльність,  ліцензування  якої  здійснює
Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та
комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах.

Ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, зазначених у Законі, надаються
органом  ліцензування.  Вимоги  до  оформлення  та  подання  документів  до  органу
ліцензування та порядок оформлення ліцензії зазначені у статтях 10-16 Закону.
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Перелік органів ліцензування встановлений в Постанові Кабінету Міністрів України
від  5  серпня  листопада  2015  року  №  609  «Про  затвердження  переліку  органів
ліцензування  та визнання такими, що втратили чинність,  деяких постанов Кабінету
Міністрів України».

4.5. ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

В  багатьох  випадках  для  повноцінного  здійснення  інвестиційної  діяльності  інвестору
необхідна  вільна  земельна  ділянка,  яка  буде  використовуватись  або  для  розміщення
підприємства, або об’єктів виробництва, або виробництва сільськогосподарської продукції,
або інших потреб.

Необхідна  для  інвестора  земельна ділянка  може перебувати  у державній,  комунальній  та
приватній власності. Слід зазначити, що в статті 19 Земельного кодексу України визначені 9
категорій, на які поділяються землі України за основним цільовим призначенням, а саме:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

ґ) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісогосподарського призначення;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, надання земельних ділянок проводиться
після  оформлення  в  установленому  порядку  прав  користування  надрами  і  відновлення
земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах у
встановлені строки.

Продаж  громадянам,  юридичним  особам,  іноземним  юридичним  особам  та  громадянам
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності або прав на
них  (оренди,  суперфіцію,  емфітевзису),  у  тому  числі  з  розташованими  на  них  об'єктами
нерухомого  майна  державної  або  комунальної  власності, проводиться  на  конкурентних
засадах (земельних  торгах).  Порядок  продажу  земельних  ділянок  або  прав  на  них  на
конкурентних засадах встановлений в Главі 21 Земельного кодексу України. Статтею 134
Земельного  кодексу  визначено  перелік  земельних  ділянкок  державної  чи  комунальної
власності або прав на них, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних
торгах).

Слід звернути увагу на обмеження, які встановлені в статтях 81, 82 Земельного кодексу,
для іноземних юридичних осіб  та  громадян щодо заборони набуття права власності
такими особами на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. 

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення:
- в межах населених пунктів;
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- за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать
їм на праві приватної власності.

Іноземні юридичні особи, в тому числі спільні підприємства, засновані за участю іноземних
юридичних  і  фізичних  осіб,  можуть  набувати  права  власності  на  земельні  ділянки
несільськогосподарського призначення:

- у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження
об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;

- за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.

До способів набуття права власності іноземцями, особами без громадянства та іноземними
юридичними особами належать: 

а)  придбання  за  договором  купівлі-продажу,  ренти,  дарування,  міни,  іншими  цивільно-
правовими угодами (договори укладаються в письмовій формі та підлягають нотаріальному
посвідченню);

б) викуп земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм
на  праві  власності  (для  іноземних  юридичних  осіб  -  внесення  земельних  ділянок  її
засновниками до статутного капіталу);

в) прийняття спадщини.

Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і
споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно
до міжнародних договорів.

Іноземцям, особам без  громадянства,  іноземним  юридичним  особам  та  іноземним
державам заборонено  отримувати у  власність  землі  сільськогосподарського
призначення.

Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, особами без
громадянства іноземними юридичними особами  підлягають відчуженню протягом  одного
року.

Окрім  зазначеного,  на  відміну  від  фізичних  осіб  –  громадян  України,  іноземцями,
особами без  громадянства та іноземними юридичними особами земельна ділянка не
може бути отримана на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної
власності чи на підставі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у
користування.

64



5.  ІННОВАЦІЙНІ  ЕЛЕКТРОННІ  СЕРВІСИ
ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Он-лайн будинок юстиції 

https  ://  online  .  minjust  .  gov  .  ua  /  about  -  us  /
Це повністю прозора автоматизована система, яка дозволяє  отримати необхідні  сервіси в
електронному режимі.
На сайті можливо:
1. Отримати повторні  документи  про державну реєстрацію актів  цивільного стану,  а

сааме свідоцтва про народження,  про шлюб, розірвання шлюбу,  смерть,  зміну імені,  а
також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

2. Отримати інформацію з Державного реєстрів речових прав на нерухоме майно.
3. Здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи,

товариства з обмеженою відповідальністю, фізичної особи підприємця.
4. Внести зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця.

Доступні державні реєстри на сайті:
▪ Організації,об'єднання,формування

▪ Майно та обтяження 

▪ Виконавчі провадження

▪ Нотаріат

▪ Акти цивільногостану

▪ Очищення влади

▪ Банкрутство
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Електронний кабінет платника податків

https  ://  cabinet  .  sfs  .  gov  .  ua  /
Електронний кабiнет  (ЕКПП) -  це  портал  cabinet.sfs.gov.ua,  де  платники податків  можуть
онлайн  реалізувати свої зобов’язання, вказані у Податковому кодексі України.
ЕК має дві частини:

1. Загальнодоступна

2. Приватна - особистий кабінет

У першій частині користувачі мають доступ до публічних реєстрів, зокрема: дані про взяття
на облік платників; реєстр страхувальників; реєстр платників ПДВ; реєстр платників єдиного
податку; інформація про РРО; інформація про книги ОРО; дані реєстру платників акцизного
податку  з  реалізації  пального;  реєстр  осіб,  які  здійснюють  операції  з  товарами.  Також
розміщено контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників.
У відкритій частині є податковий календар, де ви можете знайти інформацію про граничні
терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності.  Також кабінет
дозволяє  у  відкритій  частині  переглянути  та  надрукувати  бланки  податкової  звітності,
заповнити декларацію про майновий стан і доходи для громадян. 

В особистому ЕКПП - юрособа, фізособа - суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин,
посадова особа державного органу тощо, - можуть знайти для себе наступні сервіси:

персоніфікований податковий календар;

перегляд облікових даних платника;

подання звітності в електронному вигляді до органів ДФС, пенсійного фонду та статистики;

перегляд та друк раніше поданої звітності;

перегляд вхідних/вихідних документів;

листування з органами ДФС;

подання заяв, запитів для отримання інформації;

інформація про стан розрахунків з бюджетом;

реєстрація  податкових  накладних  та  розрахунків  коригування  до  них  у  Єдиному  реєстрі
податкових накладних; 

отримання  інформації  з  Єдиного  реєстру  податкових  накладних,  з  реєстрів  операцій  та
транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ та з реєстрів операцій та транзакцій
в системі Електронного адміністрування реалізації пального.

Посадові  особи  підприємств,  установ  та  організацій,  інформацію  про  яких  було  надано
формою  J1391103 «Повідомлення  про  надання  інформації  щодо  електронного  цифрового
підпису», отримують доступ до реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування
до них у Єдиному реєстрі податкових накладних. А також доступ до інформації з Єдиного
реєстру податкових накладних та реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного
адміністрування ПДВ.

Для  використання  особистого  ЕКПП необхідно  оформити  електронний  цифровий  підпис
(ЕЦП),  який  використовується  для  входу  в  приватну  частину.ЕЦП  повинен  бути
сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, про що зазначено
в підрозділі «Як фізичній особі отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП)».

Система державних закупівель PROZORRO

https  ://  prozorro  .  gov  .  ua  /
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Згідно  з  Законом  України  «Про  публічні  закупівлі»prozorro  .  gov  .  ua є  відкритим  ресурсом,
який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні
торги, що були оголошені з 31 липня 2016 року. 
Модуль  електронного  аукціону  дозволяє  учасникам  аукціону  брати  участь  в  торгах,
державним  организаціям-замовникам  оприлюднювати  тендерні  оголошення,
зареєструвавшись на авторизованих електронних майданчиках. Модуль аукціону відповідає
за те, щоб інформація потрапляла до центральної бази даних та оприлюднювалася на порталі
та всіх інших майданчиках одночасно. 

Портал, база даних та модуль електронного аукціону разом з партнерами та стейкхолдерами
формують  Єдину  систему  електронних   публічних  закупівель  ПроЗорро  (ProZorro).  Дані
Єдиної  системи  електронних  закупівель  є  дозволеними  для  їх  подальшого  вільного
використання  та  поширення.  Будь-яка  особа  може  вільно  копіювати,  публікувати,
поширювати,  використовувати,  у  тому  числі  в  комерційних  цілях,  у  поєднанні  з  іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у
формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Переваги ProZorro

Закупівлі за державні кошти відбуваються в онлайн-режимі

 Будь-яка людина, представник ЗМІ чи контролюючих органів можуть бути віртуально
присутніми на аукціоні закупівлі
 Спроба провести корумпований тендер одразу отримує розголос

 Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитись видалені
документи

Процес вибору переможця зрозумілий та публічний

 Будь-який  учасник  торгів  у  режимі  онлайн  може  подивитись,  які  компанії  брали
участь та подати скаргу
 Система  надає  повний  доступ  до  комерційних  пропозицій  всіх  учасників  та  ходу
торгів
 У систему викладається повна інформація про товар, послугу або роботи переможця,
включно з укладеним договором

Простий доступ, просте користування та проста участь

 Мінімальний пакет довідок при подачі пропозиції

 Відомості  з  відкритих  державних  реєстрів  замовник  зобов’язаний  перевіряти
самостійно

 Подати пропозицію онлайн можна навіть засмагаючи на пляжі

 Немає витрат на логістику та час, пов’язаних із підготовкою та доставкою паперів,
поїздкою та присутністю при розкритті

 Інтуїтивний інтерфейс та подання пропозиції в декілька кліків

 Постійна підтримка професійними кол-центрами майданчиків

У зв’язку із зростаючим обсягом операцій, проводиться постійне оновлення системи системи
Prozorro, за останній час можна зазначити такі зміни:

 забезпечено інтеграцію електронної системи Prozorro з Єдиним державним реєстром
юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та з реєстром;

 забезпечено інтеграцію з реєстром лікарських засобів МОЗ. 
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 завершено  перший  етап  інтеграції  електронної  системи  Prozorro  з  Веб-порталом
Державної казначейської служби;

 удосконалено модуль оскарження електронної системи публічних закупівель Prozorro;

 електронну  систему  публічних  закупівель  Prozorro  забезпечено  резервним  дата
центром для підтримки безперервної діяльності та безпеки системи;

 в  електронній  системі  закупівель  Prozorro  запроваджено  електронну  тендерну
документацію, що розширює можливості для антикорупційного моніторингу та аналізу;

 створено кабінет ЦЗО в електронній системі закупівель Prozorro.

Щодо земельних торгів: розроблено модуль аукціонів з оренди землі в електронній торговій
системі ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ, в листопаді 2018 року перші лоти з’явились в системі.

Реалізація нового інструменту у системі Prozorro – е-Каталогів для здійснення закупівель
лікарських  засобів  та  медичних  виробів,  допоміжних  засобів,  інших  товарів  медичного
призначення.  Інструмент  дозволяє  закуповувати  невеликі  партії  типових товарів  всього в
кілька кліків  мишкою – як у звичайному інтернет-магазині.  Відтепер державні замовники
мають можливість швидко і легко купувати базові позиції в рамках допорогових закупівель –
до 200 тисяч гривень, а саме: папір, канцелярські товари, типову офісну техніку, паливно-
мастильні матеріали, а також лікарські засоби і медичні вироби. 
Впровадження е-Каталогів дозволяє: 1) економити час та ресурси на участь у тендерах, 2)
спростити  процеси  закупівлі  найпопулярніших  серед  державних  замовників  товарів,  3)
підвищити ефективність допорогових торгів за рахунок конкуренції між постачальниками у
кожній із категорій товарів.

Єдиний реєстр нотаріусів 

дозволяє здійснювати пошук  державних нотаріальних контор,  приватних  нотаріусів  як  за
П.І.Б., так і за адресою
https  ://  ern  .  minjust  .  gov  .  ua  /  pages  /  default  .  aspx

КАДАСТР 2.0

Електронний  кабінет Державної  служби  України  з  питань  геодезії,  картографії  та
кадастру

https  ://  e  .  land  .  gov  .  ua  /  services

На  даному  веб-ресурсі  модна  замовити  адміністративні  та  отримати  сервісні  електронні
послуги Держгеокадастру, такі як:

 Замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

 Замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі.

 Отримання відомостей про власників та користувачів земельних ділянок.

 Підключення нотаріусів до Державного земельного кадастру.

Публічна кадастрова карта України

https  ://  map  .  land  .  gov  .  ua  /  kadastrova  -  karta
На  сайті  можна  замовити  кремі  види  електронних  послуг  Держгеокадастру,  наприклад
замовлення Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
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Е-Кабінет забудовника

3  грудня  2019  року  в тестовому  режимі  розпочав  роботу  електронний  кабінет
забудовника – персоніфікована  онлайн-сторінка  для  реєстрації  та  отримання  документів
декларативного (повідомлення та декларації),  а пізніше – дозвільного (дозволи, ліцензії та
сертифікати)  характеру  щодо  об’єктів  будівництва.  Це  перший  онлайн-кабінет,  що
надаватиме  державні  послуги  найвищого  ступеня  автоматизації  –  без  участі  посадовця.
Проєкт реалізовано у партнерстві Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства
цифрової трансформації та Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) за
підтримки проєкту  USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах/TAPAS”.

Доступ  до  електронного  кабінету  здійснюється  через  вебсайт   https://e-dabi.gov.ua
цілодобово сім днів на тиждень (24/7). Підключення та доступ користувачів здійснюються
безоплатно.

В електронному кабінеті можна:

 створити  та  подати  в  електронній  формі  документи  для  отримання  права  на
виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів за класом наслідків СС1,
СС2, СС3;

 отримати дозвіл на виконання будівельних робіт (СС2, СС3);

 прийняти в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (СС1, СС2, СС3);

 подати електронні документи для отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з будівництва об’єктів (СС2, СС3), отримати ліцензію;

 отримати  повідомлення  про  проведення  планової  перевірки  органом  державного
архітектурно-будівельного контролю;

 отримати  консультацію  з  питань  надання  адміністративних  послуг  або  здійснення
заходів державного архітектурно-будівельного контролю між суб’єктом звернення та
органом  державного  архітектурно-будівельного  контролю  за  допомогою  онлайн-
сервісу (чат-бот).

Перелік послуг, які планується надавати органами держархбудконтролю через електронний
кабінет,  визначено  у  Наказі  Мінрегіону  «Про  затвердження  Порядку  функціонування
Електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності»

Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної
торгівлі»

https://cabinet.customs.gov.ua/

Єдине вікно дозволяє отримати такі види послуг:

Бізнесу

 Перевірка митної декларації

 Більше  сервісів  доступно  після входу в
Особистий Кабінет

Громадянам

 Черги в пунктах пропуску

 Перевірка VIN

 Ввезення легкового автомобіля

 Скарга на роботу митниці

Довідка Додатково
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 Інтегрований митний тариф

 Класифікація товарів

 Рахунки для сплати митних платежів

 Місця оформлення за принципом Єдиного
вікна

 Кінцеві точки електронного декларування

 Залишок тарифної квоти

 Офіційний веб-сайт Держмитслужби

 Сайт скарг Держмитслужби

 Вхід для контролюючих органів

 Новини порталу

Реєстри та публічна інформація

 Доступ до публічної інформації

 Особи, які здійснюють операції з товарами

 Інші реєстри

Е-Кабінет водія

https  ://  e  -  driver  .  hsc  .  gov  .  ua  /  accounts  /  login  /?  next  =/
 «Електронний кабінет водія» дозволяє користувачам отримати витяг з Єдиного державного
реєстру автомобілів та їхніх власників.  Також кабінет дозволяє отримати інформацію про
авто та посвідчення водія, перевірити авто по  VIN-коду, записатися в електронну чергу до
сервісного  центру,  проглянути  та  оплатити  аміністративні  порушення  онлайн,  замовити
індивідуальні номерні знаки.

Е-Кабінет перевізника

30 серпня 2018 року відбувся запуск електронного кабінету перевізника. Онлайн інструмент
для малих і великих перевізників спрощує процес отримання ліцензії та інших дозвільних
документів,  а також дозволяє управляти різними процесами та послугами,  які стосуються
внутрішніх та міжнародних перевезень.
https  ://  e  -  transport  .  gov  .  ua  /
https  ://  e  -  transport  .  gov  .  ua  /  article  /%  D  0%  B  5-%  D  1%82%  D  1%82%  D  0%  BD  -
%  D  0%  B  1%  D  1%83%  D  1%82%  D  0%  B  8-1577430758/
Стартував  перший  етап  пілотного  проекту  впровадження  єдиної  електронної  товарно-
транспортної  накладної  (е-ТТН  –  юридично  значущий  документ,  призначений  для  всіх
учасників  транспортного  процесу,  обліку ТМЦ на  шляху їх  переміщення,  розрахунків  за
перевезення  вантажу  та  обліку  виконаної  роботи  (згідно  Наказу  Мінінфраструктури  від
03.06.2019 р. № 413).

Окремі проекти та сервіси представлення відкритих даних

Monitor  .  Estate —  cервіс,  що  шукає  та  аналізує  юридичні  ризики  на  первинному  ринку
нерухомості 

«Суд на долоні» — аналітичний інструмент для пошуку, дослідження та візуалізації судових
рішень

ПЕРША РЕЄСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ – сервіс на основі відкритих даних
Головного  сервісного  центру  МВС  дозволяє  дослідити  реальний  стан  українського
авторинку,  ознайомившись  з  технічними  характеристиками  зареєстрованих  авто.  Завдяки
сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою
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випуску, маркою та моделлю, типом палива, кольором та ін. В перший місяць роботи сервіс
відвідали більше 100 тис. користувачів.

МАПА “МЕРЕЖА АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ” – інтерактивний інструмент на основі
аналізу  відкритих  даних  Міністерства  інфраструктури  України,  що  надає  детальну
інформацію  про  міжобласні  та  міжнародні  автобусні  маршрути  в  Україні.  На
мапі можна знайти інформацію про майже 4 000 автобусних маршрутів — від розкладу руху
і  проміжні  станції  до  легальності  перевізника.  Пасажири  можуть  легко
отримати  інформацію  щодо  перевізників:  хто  обслуговує,  маршрути,  яким  автопарком
володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення.

Моніторинг  стану  ремонту  доріг  на  основі  відкритих  даних -  інтерактивний  модуль
порталу “Прозора інфраструктура” щодо стану впровадження інфраструктурних проектів в
Україні,  який  було  розроблено  на  основі  відкритих  даних  про  будівництво  та  ремонти
автомобільних доріг загального користування.

Портал data.gov.ua
У  вересні  2018  року  Державне  агентство  з  питань  електронного  урядування  запустило
оновлений Портал відкритих даних України  data.gov.ua. Оновлена версія порталу має ряд
переваг  як  для  користувачів,  так  і  розпорядників  інформації,  що  роблять  відкриті  дані
доступнішими для громадськості та бізнесу.  Оновлений портал має на меті стати  one-stop-
shop для всіх наборів відкритих даних України.

Відкриті дані у містах
Карта  http  ://  tapas  .  org  .  ua  /  components  /  vidkryti  -  dani  /

Геоінформаційна система «Відкрите довкілля»

Це інтерактивна екологічна мапа України , що об’єднає на одній платформі екологічні дані
про стан водних ресурсів, атмосферного повітря та фінансів, і включає пілотні мапи “Водні
ресурси”, “Атмосферне повітря” та “ЕкоФінанси”.
http  ://  openenvironment  .  org  .  ua  /  water  / 
Ця  система  дає  змогу  в  три  кліки  отримати  зріз  даних  за  роками,  регіонами  чи
забруднюючими речовинами.  
Система  працює  як  з  державними  даними,  що  відображають  стан  забруднення  води  та
атмосферного  повітря  в  Україні  так  і  з  альтернативними  даними,  що  збираються
громадськими  мережами  моніторингу  довкілля.  Окремо  відображаються  дані  по
екологічному податку, видаткам місцевих та обласних бюджетів, обсягам фінансування на
природоохоронні заходи до районного рівня.

ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ

Екологічні  показники  моніторингу  та  оцінки  стану  навколишнього  природного
середовища 

А. Забруднення атмосферного повітря                              E. Земельні ресурси та ґрунти 

та порушення озонового шару атмосфери                       F. Сільське господарство 

B. Зміна клімату                                                                       G. Енергетика 

C. Водні ресурси                                                                      H. Транспорт

D. Біорізноманіття та ліси                                                      І.  Відходи 

ОСТАННІМ ЧАСОМ В УКРАЇНІ СТВОРЕНО ЗРУЧНІ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЛЯ
ДОПОМОГИ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ:
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Чат-бот  ReporTax створено  для супроводу бухгалтерії  фізичних  осіб-підприємців  2  та  3
груп в Україні
https  ://  promo  .  ligazakon  .  net  /  reportax  /?  utm  _  source  =  jurliga  .  ligazakon  .  ua  &  utm  _  m
edium  =  news  &  utm  _  campaign  =  IPS  _  text  &  utm  _  content  =  jl  03
Чат-бот ReporTax – це такий кишеньковий бухгалтер, який не дасть забути про зобов’язання
перед держорганами і  зорієнтує  в юридичних та фінансових аспектах ведення бізнесу. та
наділили його можливістю розраховувати і сплачувати податки, а також подавати звіти до
держорганів і нагадувати про важливі терміни щодо фінансових операцій і ведення звітності.
ReporTax розраховує і сплачує податки, повідомляє про заборгованість, автоматично складає
і подає звітність до держорганів. Також бот вчасно нагадає підприємцям про важливі терміни
щодо фінансових операцій і ведення звітності.Для роботи з ReporTax необхідно встановити
додаток телеграм на смартфон або комп’ютер, пройти процедуру реєстрації, надавши боту
запитувану  інформацію  та  завантажити  електронний  підпис.  Подальша  робота  буде
відбуватися таким чином: бот буде задавати питання, а підприємцю потрібно буде вводити
необхідні дані у відповідь.
Завантажити ReporTax можна за посиланням https  ://  t  .  me  /  ReporTax  _  bot.

Чат-бот PatentBot дозволяє легко зареєструвати торгову марку.
https  ://  patentbot  .  online  /  ua  /?
gclid  =  EAIaIQobChMIo  _  bpjKfX  5  wIVmumaCh  3  IJgkPEAAYASAAEgJGK  _  D  _  BwE

Крім вищезазначених електронних сервісів наразі триває трансформація 19 державних
послуг  в  електронний  формат  для  зменшення  кількості  документів,  необхідних  для
отримання таких послуг, та для мінімізації корупційних ризиків  Триває робота щодо
переведення  в  електронний  формат  14  державних  послуг,  що  надаються  Головним
сервісним центром МВС України, Державним агентством водних ресурсів, Державною
службою  України  з  лікарських  засобів  та  контролю  за  наркотиками,  Державною
архітектурно-будівельною інспекцією, Міністерством інфраструктури України.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1.

СХЕМИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ГОСПОДАРСЬКИХ  ТОВАРИСТВ,  У  ТОМУ  ЧИСЛІ  АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ, ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, А ТАКОЖ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Скликання загальних зборів Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених
(і) ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
(іі) статутом товариства,
(ііі) з ініціативи/ на вимогу:

- виконавчого органу товариства,
- наглядової ради товариства,
- учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в 

сукупністю володіють10% статутного капіталу товариства або вище.
Хто скликає загальні збори Виконавчий орган товариства.

Статут товариства може визначати інший орган, уповноважений на 
скликання загальних зборів учасників.

Спосіб скликання загальних зборів Виконавчий орган надсилає кожному учаснику товариства повідомлення про
скликання загальних зборів
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Строк повідомлення про скликання загальних зборів Виконавчий орган зобов’язаний повідомити учасників товариства не менше 
ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів.
Статут може встановити інший строк.

Форма проведення загальних зборів (і) Спільна присутність учасників товариства в одному місці для обговорення
питань порядку денного.
(іі) У режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників 
загальних зборів одночасно.

Форма участі у загальних зборах  Очна.
 Заочна (учасник надає письмове волевиявлення щодо голосування з 

питань порядку денного за кожним питанням; підпис учасника на 
документі має бути засвідчений нотаріально).

Присутність учасника на загальних зборах (і) Особиста присутність.
(іі) Через представників учасника товариства.

Пропозиції учасника до порядку денного загальних зборів Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володію 10%
статутного капіталу товариства або вище, підлягають обов’язковому 
включення до порядку денного

Кількість голосів учасника товариства Кожен учасник товариства на загальних зборах має кількість голосів, 
пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо 
інше не передбачено статутом.

Ухвалення рішень (і) Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим 
голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.
(іі) Рішення загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування. 
Таким шляхом не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та 
виконавчого органу;

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі 

модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, 

затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників 

товариства, передбачених ЗУ «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю»;

- виключення учасника з товариства.
Ухвалення рішень у товаристві з одним учасником Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, 

приймаються учасником товариства одноособово та оформлюються 
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письмовим рішенням такого учасника

КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ТА УХВАЛЕННЯ НИМИ РІШЕНЬ

Компетенції загальних зборів
учасників

Рішення ухвалюється
одностайно всіма учасниками
товариства, які мають право

голосу з відповідного питання

Рішення ухвалюється більшістю голосів
усіх учасників товариства, які мають право

голосу з відповідних питань

Рішення ухвалюються
¾     голосів усіх

учасників товариства,
які мають право голосу

з відповідних питань

Рішення, які НЕ
можуть прийматися
шляхом опитування

Питання, віднесені ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені
до компетенції інших органів якщо інше не випливає з цього Закону

1) Визначення основних 
напрямів діяльності 
товариства



2) Внесення змін до статуту
товариства,
прийняття рішення про 
здійснення діяльності 
товариством на підставі 
модельного статуту

 

3) Зміна розміру 
статутного капіталу 
товариства



визначення розміру
статутного капіталу та

розмірів часток
учасників товариства у

випадках,
передбачених ЗУ «Про

товариства з
обмеженою та

додатковою
відповідальністю»

4) Затвердження грошової 
оцінки негрошового вкладу 
учасника



5) Перерозподіл часток між 
учасниками товариства у 
випадках, передбачених ЗУ 
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«Про товариства з 
обмеженою та додатковою 
відповідальністю»
6) Обрання та припинення 
повноважень наглядової 
ради товариства або 
окремих членів наглядової 
ради,
встановлення розміру 
винагороди членам 
наглядової ради товариства



обрання та
припинення
повноважень

наглядової ради

7) Обрання одноосібного 
виконавчого органу 
товариства або членів 
колегіального виконавчого 
органу (всіх чи окремо 
одного або декількох з них),
встановлення розміру 
винагороди членам 
виконавчого органу 
товариства



обрання та
припинення
повноважень

виконавчого органу

8) Визначення форм 
контролю та нагляду за 
діяльністю виконавчого 
органу товариства



9) Створення інших органів 
товариства, визначення 
порядку їх діяльності



10) Прийняття рішення про 
придбання товариством 
частки (частини частки) 
учасника



11) Затвердження 
результатів діяльності 
товариства за рік або інший
період



12) Затвердження 
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результатів діяльності 
товариства за рік або інший
період
13) Прийняття рішень про 
виділ, злиття, поділ, 
приєднання, ліквідацію та 
перетворення товариства, 
обрання комісії з припинення
(ліквідаційної комісії), 
затвердження порядку 
припинення товариства, 
порядку розподілу між 
учасниками товариства у 
разі його ліквідації майна, 
що залишилося після 
задоволення вимог 
кредиторів, затвердження 
ліквідаційного балансу 
товариства



злиття, приєднання,
поділ, виділення або

перетворення
товариства,

затвердження статутів
правонаступників,

ліквідацію товариства

14) Прийняття інших 
рішень, віднесених цим 
Законом до компетенції 
загальних зборів учасників



ІНШІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Виключення учасника з 
товариства

виключення учасника
з товариства

Внесення до статуту або 
виключення зі статуту 
товариства положення про 
отримання згоди від 
учасників товариства на 
відчуження частки/ частини
частки учасника або 
надання її в заставу



НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
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Утворення наглядової ради Наглядова рада утворюється, якщо це передбачено статутом товариства
Функція наглядової ради  Наглядова рада здійснює контроль та регулювання діяльності виконавчого органу товариства.

 Наглядовій раді можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім 
віднесених до виключної компетенції загальних зборів

Хто обирає наглядову раду і 
встановлює розмір винагороди її членам

Обрання та припинення повноважень наглядової ради або її окремих членів, а також встановлення 
розміру винагороди членам наглядової ради є компетенцією загальних зборів учасників 
товариства.

Статут товариства визначає  Порядок діяльності наглядової ради.
 Компетенції наглядової ради.
 Кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради.
 Розмір винагороди членів наглядової ради.
 Порядок обрання і припинення повноважень наглядової ради.

Обмеження для члена наглядової ради Член наглядової ради має отримати згоду загальних зборів учасників товариства, щоб:
(і) здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності 

товариства;
(іі) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 

здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
(ііі) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що 

здійснює діяльність у сфері діяльності товариства
Оформлення відносин між 
товариством і членом наглядової ради

З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір (оплатний чи 
безоплатний) або трудовий контракт.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

Функція виконавчого органу  Виконавчий орган організує виконання рішень загальний зборів товариства та наглядової ради.
 Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства, крім питань, що 

належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства 
(у разі її утворення).

Підзвітність виконавчого органу Виконавчий орган підзвітний
(і) загальним зборам учасників товариства, (іі) наглядовій раді.

Вид виконавчого органу Виконавчий орган визначається статутом товариства.
Виконавчий орган може бути:
 Одноосібним, який має назву «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.
 Колегіальним, який має назву «дирекція», а його голова – «генеральний директор», якщо 

статутом не передбачені інші назви.
Обмеження для члена виконавчого 
органу

(а) Член виконавчого органу має отримати згоду загальних зборів учасників або наглядової ради 
товариства, щоб:

(і) здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності 
товариства;

(іі) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 
здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

(ііі) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що 
здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

(б) Член виконавчого органу не може бути членом наглядової ради цього товариства.
Порядок обрання колегіального 
виконавчого органу

Колегіальний виконавчий орган обирається шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо.
Статут може передбачати обрання виконавчого органу та його голови:

- списком,
- кумулятивним голосуванням,
- в іншому порядку.

Особливості роботи колегіального 
виконавчого органу

Голова колегіального виконавчого органу зобов’язаний скликати засідання виконавчого органу:
- для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але 

виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства;
- у випадку встановлених статутом товариства обмежень щодо суми, типу, предмета 

правочинів.
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Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства 
станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами 
учасників.
Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно 
відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Прийняття рішень колегіальним 
виконавчим органом

 Рішення приймаються більшістю голосів усіх членів виконавчого органу.
 Статут може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої 

кількості голосів.
 Член колегіального виконавчого органу не може передати свій голос іншим членам цього 

виконавчого органу
Дії членів виконавчого органу від імені 
товариства

Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу 
товариства може діяти від імені товариства без довіреності.
Статут може передбачати

- можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені 
товариства без довіреності
або

- можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без 
довіреності виключно разом.

Відповідальність тимчасового 
виконувача обов’язків члена 
виконавчого органу

Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача 
обов’язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством 
разом із призначеною ним особою.
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ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Права, які посвідчує акція Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього АТ.
Корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають
з права власності на акції, що включають право на
участь в управлінні акціонерним товариством,
отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також
інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами

Види акцій - Іменні. Усі акції товариства є іменними.
- Бездокументарні. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.
- Прості та привілейовані. АТ може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих і привілейованих.

 Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 
акціонерного товариства.

 Статутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих 
акцій, що надають їх власникам різні права.

 Частка привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може 
перевищувати 25 відсотків.

Встановлення товариством 
обмежень щодо кількості 
акцій та кількості голосів

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що 
належать одному акціонеру.

Рішення про розміщення 
цінних паперів АТ

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, 
приймається загальними зборами акціонерів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які 
можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом.

Конвертація зобов’язань АТ 
в його цінні папери

Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у 
цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Право АТ на придбання 
власних акцій при їх 
розміщенні

Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Оборот акцій Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та 
залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні.
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Порогові значення пакета 
акцій публічного АТ

Порогові значення пакета акцій - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного 
акціонерного товариства.
- значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного 

акціонерного товариства;
- домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного 

товариства.
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ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АТ

Зміст переважного права Акціонери приватного АТ мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 
товариства.

Обов’язок акціонера, який має
намір продати свої акції

Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний 
письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

Поширення інформації про 
наміри акціонера продати 
свої акції

Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство:
після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, 
товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам 
товариства.

Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів товариства здійснюється за 
рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Ціна та умови продажу акцій Акції пропонуються до продажу за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі.

Кількість акцій, які може 
придбати кожен акціонер

Акціонери можуть придбати акції пропорційно кількості акцій, що належить кожному з акціонерів.

Термін дії переважного права Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, 
діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, 
якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.

Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не може бути меншим ніж 20 днів з дня 
отримання товариством відповідного повідомлення. 

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства 
отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю 
акцій.

Продаж акцій після 
припинення строку дії 
переважного права

Якщо акціонери приватного АТ не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що 
пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого ЗУ «Про акціонерні товариства» або статутом 
АТ, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам 
товариства.

Обмеження щодо 
застосування переважного 
права

- Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не поширюється на випадки переходу 
права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

- Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх 
власником до відчуження третім особам, не допускається.

- Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
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Застосування переважного 
права у випадку застави

У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх 
заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання 
цих акцій.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ

Органи управління АТ Загальні збори учасників товариства, наглядова рада, виконавчий орган АТ, ревізійна комісія

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Статус загальних зборів Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

Термін скликання загальних 
зборів

Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).
Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Збори товариства, яке має 
одного акціонера

У випадку проведення зборів товариства з одним акціонером не застосовуються положення ЗУ «Про 
акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів АТ.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним 
письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів АТ.

НАГЛЯДОВА РАДА
Поняття наглядової ради Наглядова рада АТ є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах 

компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним 
товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Створення наглядової ради У публічних АТ та у приватних АТ з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є 
обов’язковим.

Члени наглядової ради АТ обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на 
строк не більший ніж три роки.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної 
комісії (ревізором) цього товариства.

Ініціатива наглядової ради Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено 
до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
Компетенція виконавчого органу Виконавчий орган діє від імені АТ у межах, встановлених (і) статутом АТ та (іі) законом.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 
поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів 
та наглядової ради.

Виконавчий орган АТ організовує виконання рішень (і) загальних зборів АТ, (іі) наглядової ради.
Підзвітність виконавчого органу Виконавчий орган АТ підзвітний (і) загальним зборам АТ, (іі) наглядовій раді.

Вид виконавчого органу Виконавчий орган акціонерного товариства може бути
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(і) колегіальним (правління, дирекція) або 
(іі) одноосібним (директор, генеральний директор).

Голова колегіального 
виконавчого органу

Голова колегіального виконавчого органу
- організовує роботу колегіального виконавчого органу,
- скликає засідання,
- забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені товариства 
відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі
- представляти інтереси товариства,
- вчиняти правочини від імені товариства,
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. 
Інший член колегіального виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також 
може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Особа, яка має повноваження 
одноосібного виконавчого органу

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від 
імені акціонерного товариства, в тому числі
- представляти його інтереси,
- вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма працівниками товариства.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

Призначення ревізійної комісії 
(ревізора)

Ревізійна комісія створюється для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного 
АТ

Створення ревізійної комісії В приватних АТ
- з кількістю акціонерів, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада ревізора або 

обиратися ревізійна комісія,
- в товариствах з кількістю акціонерів більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.

Обрання ревізійної комісії Ревізійну комісію (ревізора) обирають загальні збори
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ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ
Поняття значного правочину Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений 

акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10
і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності

Особливості ухвалення рішень
про значні правочини

1) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

2) Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 
рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за 
поданням наглядової ради.

3) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками 
голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ
Особливості ухвалення рішень
про правочини із 
заінтересованістю

1) Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - 
правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства, якщо 
ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, 
перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства.

2) Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд 
загальних зборів акціонерів, якщо:
 в акціонерному товаристві не створена наглядова рада;

 всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

 ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків 
вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

ОСОБИ, ЗАІНТЕРЕСОВАНІ У ВЧИНЕННІ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНУ
Особи, які можуть бути 
заінтересовані у вчиненні 

1) посадова особа* органу АТ або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками 
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акціонерним товариством 
правочину

голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або 
опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого АТ). Така особа (особи) вважається 
заінтересованою, якщо вона:

 є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною 
правочину;

 отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб 
акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

 внаслідок такого правочину набуває майно;

 бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного 
товариства посадовими особами).

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою 
особою;

4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

* Посадові особи органів АТ – це фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор
акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом 
товариства. Посадовими особами органів АТ не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, 
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 
посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони 
виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної 
громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Інформування товариства 
про наявність 
заінтересованості

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати товариство про 
наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

(і) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

(іі) проект правочину.

Виконавчий орган АТ протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов’язаний надати 
(і) проект правочину і (іі) пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді АТ (у разі відсутності 
наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

Наглядова рада (в разі якщо створення наглядової ради не передбачено законом та статутом акціонерного 
товариства, - виконавчий орган акціонерного товариства) з метою   проведення оцінки правочину, щодо 
якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного 
аудитора (аудиторську фірму), суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну 
кваліфікацію. Ці вимоги не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не 
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встановлено його статутом.

ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА

Поняття філії та 
представництва

Філія – це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює 
всі або частину її функцій.
Представництво – це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням 
та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Право підприємства 
утворювати філії та 
представництва

Право юридичної особи створювати відокремлені підрозділи, у тому числі філії та представництва, передбачене 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, ЗУ «Про підприємництво», ЗУ «Про 
господарські товариства», а також окремі питання передбачено в ЗУ «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю», ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Підприємства, які 
можуть утворювати 
філії та представництва

Господарський Кодекс України, стаття 54:
Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, мають право 
відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть відкривати свої представництва , філії та
виробничі підрозділи за межами України. Їх утримання здійснюється за кошти підприємства.

Юридичний статус філій 
та представництв

Філії та представництва, як відокремлені підрозділи підприємства, не мають статусу юридичної особи і не 
потребують державної реєстрації.

Відомості про філії та 
представництва в 
державному реєстрі

До єдиного державного реєстру вносяться відомості про юридичну особу, серед яких відомості про створені нею 
філії та представництва. Зокрема, ЗУ «Про підприємництво», стаття 8:

Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без 
створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт 
підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної 
реєстрації шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку

Підстави, на яких філії 
та представництва 
здійснюють свою 
діяльність

 Положення, затверджене юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ.
 Майно, надане юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ.
 Відокремлений підрозділ, створений за межами України, утримується за рахунок коштів підприємства, яке 

створило цей відокремлений підрозділ.
 Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно 
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до закону.
 Керівник філії/ представництва призначається юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, і 

діє на підставі виданої нею довіреності.
Організація 
бухгалтерського обліку

Підприємство самостійно може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до 
фінансової звітності підприємства
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ДОДАТОК 2. 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Перелік нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності

1. Конституція України.
2. Господарський кодекс 

України.
3. Податковий кодекс України.
4. Митний кодекс України.
5. Земельний кодекс України.
6. Конвенція що скасовує вимогу

легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961, Гаазька конференція з МПП.
7. Закон України «Про 

інвестиційну діяльність».
8. Закон України «Про режим 

іноземного інвестування».
9. Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність».
10. Закон України «Про 

транскордонне співробітництво».
11. Закон України «Про 

приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів».

12. Закон України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства».

13. Закон України «Про 
індустріальні парки».

14. Закон України «Про 
державно-приватне партнерство».

15. Указ Президента України № 
841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у 
сфері зовнішніх зносин».

16. Указ Президента України № 
217/2002 «Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів АР Крим, місцевими 
державними адміністраціями».

17. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

18. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2003 р. № 61 «Про надання повноважень на проставлення 
апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів».

19. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу 
експортних (імпортних) ліцензій».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1009 «Про затвердження  
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік».
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21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 № 524 «Про державний збір за видачу 
разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили 
Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність».

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 р. № 384 «Деякі питання організації
державно-приватного партнерства»                                                                        

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження 
Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора».

24.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 «Про затвердження форм
заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства,  внесення  змін  до  дозволу  на  застосування  праці  іноземців  та  осіб  без
громадянства».

25.Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  28.03.2012  р.  №  251  «Про  затвердження
Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки
на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983».

26.Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  4.12.2013  р.   №  884 «Про  затвердження
Порядку  підтвердження  достатнього  фінансового  забезпечення  іноземців  та  осіб  без
громадянства  для  в’їзду  в  Україну,  перебування  на  території  України,  транзитного
проїзду  через  територію  України  і  виїзду  за  її  межі  та  визначення  розміру  такого
забезпечення». 

27.Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  15.02.2012  р.  №  150  «Про  затвердження
Порядку  продовження  строку  перебування  та  продовження  або  скорочення  строку
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України».  

28.Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01.03.2017  р.  №  118  «Про  затвердження
Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію». 

29.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 «Про затвердження форм
заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства,  внесення  змін  до  дозволу  на  застосування  праці  іноземців  та  осіб  без
громадянства».

30.Наказ  Міністерства  фінансів  України  «Про  затвердження  Положення  про  реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків» від 29.09.2017 р. 
№ 822.

31.Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 30 від 18.01.1996
«Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв  іноземних  
суб’єктів  господарської діяльності в Україні».

32.Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 «Про затвердження 
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій».

33.Наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991 «Про порядок ліцензування 
експорту товарів».

34.Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до 
Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України”. 

35.Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 
№ 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів).
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ДОДАТОК 3.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Офіційний портал Верховної Ради України https  ://  rada  .  gov  .  ua  /

Законодавство України: пошук за реквізитами https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  main  /  a  #  Find

Офіційний веб-сайт Президента України https  ://  www  .  president  .  gov  .  ua  /

Кабінет Міністрів України https  ://  www  .  kmu  .  gov  .  ua  /

Єиний  веб-портал  органів  виконавчої  влади  України:  пошук  нормативно-правових  актів
https  ://  www  .  kmu  .  gov  .  ua  /  npasearch

Урядова гаряча лінія https  ://  ukc  .  gov  .  ua  /

Всі органи виконавчої влади України https  ://  www  .  kmu  .  gov  .  ua  /  catalog

Національний банк України https  ://  bank  .  gov  .  ua  /

Міністерство  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України
https  ://  me  .  gov  .  ua  /

Міністерство юстиції України https  ://  minjust  .  gov  .  ua  /  ndd

Міністерство фінансів України https  ://  www  .  mof  .  gov  .  ua  /  uk

Міністерство внутрішніх справ України https  ://  mvs  .  gov  .  ua  /

Міністерство закордонних справ України https  ://  mfa  .  gov  .  ua  /

Міністерство енергетики та захисту довкілля України  https  ://  menr  .  gov  .  ua  /

Міністерство розвитку громад та територій України http  ://  www  .  minregion  .  gov  .  ua  /

Міністерство інфраструктури України https  ://  mtu  .  gov  .  ua  /

Проектний офіс з розвитку державно-приватного партнерства  Міністерства інфраструктури
України https  ://  mtu  .  gov  .  ua  /  timeline  /  Spilno  .  html

Офіс з просування експорту України https  ://  helpdesk  .  epo  .  org  .  ua  /

Фонд державного майна України http  ://  www  .  spfu  .  gov  .  ua  /
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Антимонопольний комітет України https  ://  amcu  .  gov  .  ua  /

Державна служба статистики України http  ://  www  .  ukrstat  .  gov  .  ua  /

Державна міграційна служба України https  ://  dmsu  .  gov  .  ua  /

Державна служба експортного контролю України http  ://  dsecu  .  gov  .  ua  /  control  /  uk  /  index

Державна регуляторна служба України http  ://  www  .  drs  .  gov  .  ua  /

Дозвільна система та ліцензування http  ://  www  .  drs  .  gov  .  ua  /  licensing  /  yak  -  otrymaty  -  litsenziyu  /

Державна  служба  з  питань  безпечності  харчових  продуктів  та  захисту  споживачів
(Держпродспоживслужба) http  ://  consumer  .  gov  .  ua  /  ContentPages  /  Pro  _  Sluzhbu  /284/

Державна служба з питань праці України http  ://  dsp  .  gov  .  ua  /

Державна служба України з надзвичайних ситуацій https  ://  www  .  dsns  .  gov  .  ua  /

Національне агентство з питань запобігання корупції https  ://  nazk  .  gov  .  ua  /  uk  /

Рада бізнес-омбудсмена https  ://  boi  .  org  .  ua  /  about  /

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство) www  .  davr  .  gov  .  ua  .

Державне агентство з питань електронного урядування України www  .  e  .  gov  .  ua

Децентралізація https  ://  decentralization  .  gov  .  ua  /

Євроінтеграційний портал https  ://  eu  -  ua  .  org  /

Офіс ефективного регулювання BRDO https  ://  brdo  .  com  .  ua  /   

Представництво ООН в Україні http  ://  www  .  un  .  org  .  ua  /  ua  / 

Цілі сталого розвитку 2030 http  ://  sdg  .  org  .  ua  /  ua  

Торгово-промислова палата (ТПП) України https  ://  ucci  .  org  .  ua  /  

Міжнародний комерційний арбітражний суд (ICAC) при ТПП України https  ://  icac  .  org  .  ua  /  

Постійно діючий третейський суд при ТПП України http  ://  arb  .  ucci  .  org  .  ua  /  tsud  /  ua  /  about  .  html

Електронні портали:

Інвестиційний атлас України https  ://  ukraineinvest  .  com  /

Веб-портал координації міжнародної технічної допомоги ProAID http  ://  proaid  .  gov  .  ua  /

Портал для підприємців https  ://  sme  .  gov  .  ua  /    

Мережа регіональних центрів підтримки бізнесу в Україні  (в рамках ініціативи EU4Business)
http  ://  www  .  eu  4  business  .  eu  /  uk  /  programme  /  eu  4  business  -  merezha  -  centriv  -  pidtrymky  -  biznesu  -  v  -
ukrayini

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів https  ://  e  -  resources  .  gov  .  ua  /#/

Портал відкритих даних  https  ://  data  .  gov  .  ua  /

Єдиний веб-портал використання публічних коштів https  ://  spending  .  gov  .  ua  /  new  /

Електронна медична система https  ://  helsi  .  me  /

Портал державних послуг он-дайн «ДІЯ» https  ://  plan  2.  diia  .  gov  .  ua  /

Національна платформа для споживачів «SMART споживач» https  ://  www  .  consumers  .  support  /

Портал “Прозора інфраструктура» Міністерства інфраструктури України

http  ://  portal  .  costukraine  .  org  /  zviti  /
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Геопортал адміністративно-територіального устрою України https  ://  atu  .  gki  .  com  .  ua  /

Відкрите  просторове  планування  (PMAP),  Карта  пошуку  містобудівної  документації
https  ://  pmap  .  minregion  .  gov  .  ua  /  index  .  php  ?  r  =  map  %2  Findex  &  typeAto  =  region

Інтерактивна мапа “Чиста вода” https  ://  texty  .  org  .  ua  /  water  /

Портал електронних торгів арештованим майном СЕТАМ https  ://  setam  .  net  .  ua  /

Інвестиційний  атлас  надрокористувача http  ://  www  .  geo  .  gov  .  ua  /  investicijnij  -  atlas  -
nadrokoristuvacha  /?  fbclid  =  iwar  1  fujei  1  rgrfigorsnvl  3  fl  5  yrczkcl  9  nvki  0  bmwyflujfkqr  26  fn  9  jkok

Онлайн-карта енергетичного сектору України http  ://  map  .  ua  -  energy  .  org  /

Інтерактивні  карти  родовищ  корисних  копалин http  ://  minerals  -  ua  .  info  /  golovna  /  interaktivni  -
karti  -  rodovishh  -  korisnix  -  kopalin  /

Інтерактивна карта ґрунтів України https  ://  superagronom  .  com  /  karty  /  karta  -  gruntiv  -  ukrainy

ПОСІБНИКИ ТА ДОВІДНИКИ

 Урожай он-лайн  https  ://  latifundist  .  com  /  urozhaj  -  online  -2019
 Путівники для експортерів-початківців http  ://  eu  -  ua  .  org  /  eksport  -  yes  /  yak  -  eksportuvaty  -
pershi  -  kroky
 Як організувати експорт товарів 
http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  yak  _  organizuvaty  _  eksport  _  tovariv  .  pdf
 Бренд-бук Експортного бренда 
http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  eksportnyy  _  brend  -  buk  _  veb  2.  pdf
 Донорська підтримка у розвитку бізнесу та виході на експорт 
http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  donorska  _  pidtrymka  _  u  _  rozvytku  _  biznesu
_  ta  _  vyhodi  _  na  _  eksport  .  pdf
 Визначення пріоритетних товарів для підтримки українського експорту до 
США http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  zvit  _  usa  _  all  .  pdf
 Безкоштовний інтернет-сервіси пошуку інформації про суб'єкти господарської 
діяльності 
закордоном http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  bezkoshtovni  _  internet  -
servisy  .  pdf
 Практичний посібник «Експорт одягу та взуття до ЄС» 
http  ://  investincherkasyregion  .  gov  .  ua  /  sites  /  default  /  files  /  praktychnyy  _  posibnyk  _  eksport  _  do  _  es  ._  od
yag  _  ta  _  vzuttya  .  pdf  
 Практичний  довідник органічного експортера до ЄС http  ://  minerals  -
ua  .  info  /  golovna  /  interaktivni  -  karti  -  rodovishh  -  korisnix  -  kopalin  /
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