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Пропонуємо Вашій увазі мапу інвестора (інвестиційний профайл) – документ, в якому 
зібрано та систематизовано інформацію, необхідну для здійснення інвестиційної 
діяльності в Івано-Франківській області. Видання адресоване передусім українським 
та іноземним бізнесменам, власникам та керівникам суб’єктів господарювання, які 
мають намір інвестувати в економіку регіону.

Упорядниками мапи інвестора проаналізовано чинне законодавство України, місцеві 
нормативно-правові схеми щодо основних аспектів господарювання та інвестиційної 
діяльності, а також актуальну інформацію, наявну  в мережі Інтернет  та офіційних  
виданнях. Тут систематизовано інформацію про адміністративні послуги для бізнесу, 
наведено алгоритми та вартість таких послуг.  Також у довіднику розміщено контакти 
органів влади, дозвільних установ, що  надають адміністративні  послуги та підтримку 
інвесторам з різних бізнесових питань.

Мапу інвестора логічно поділено на 7 розділів, що стосуються різних аспектів ведення 
бізнесу та інвестиційної діяльності.  Зокрема, розділ 1 присвячено питанням  
реєстрації  суб’єктів господарювання, відкриття представництв іноземних юридичних 
осіб в Україні  та легалізації іноземних документів. Розділ 3 містить загальну  
інформацію щодо отримання дозволів, необхідних для ведення господарської  
діяльності. Розділ 4 висвітлює особливості використання праці найманих працівників 
та трудових відносин. У розділі 2 йдеться про питання ліцензування окремих видів 
господарської діяльності. У розділі 5 наведено інформацію про існуючі в Україні  
податки та збори, системи оподаткування та податкові пільги для інвесторів, а також 
про оподаткування та митні правила. У розділі 6 подана загальна характеристика  
іноземних інвестицій та наведено перелік державних гарантій захисту іноземних 
інвестицій. В рамках розділу 7 викладено положення чинного законодавства щодо 
іноземних інвестицій, гарантій та пільг для інвесторів.

Кожен інвестор є для Івано-Франківщини бажаним та цінним. Сподіваємось, що  
зібрана у документі інформація стане дієвою допомогою діючим та потенційним 
інвесторам у прийнятті управлінських рішень та веденні бізнесу в Івано-Франківській 
області, надасть відповіді на низку запитань бізнесменів, які вбачають у регіоні  
майданчик для інвестування.

ВСТУП
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Суб’єктами господарювання в Україні визнаються:
 { господарські організації – юридичні особи, 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.

Таким чином, особи, які мають намір здійснювати господарську діяльність в Україні, 
мають право створити юридичну особу в одній з організаційно-правових  форм,  
передбачених законодавством України, або ж провадити діяльність як фізична  
особа-підприємець.

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, як правило, є підприємствами.

Основні організаційно-правові форми 
здійснення господарської діяльності в Україні
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України «Про господарські товариства»
Закон України «Про акціонерні товариства»
Закон України «Про кооперацію»
Закон України «Про зовнішньоекономічну  
діяльність»

Підприємством визнається  самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або 
органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом  
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним 
кодом. Підприємство не може мати у своєму складі інших юридичних осіб.

Організаційно-правовими формами підприємств, зокрема, є:
Приватне підприємство  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.

Іноземне підприємство унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що 
діє виключно на основі власності іноземців чи іноземних юридичних осіб або діюче 
підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не  
можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення 
для безпеки держави. 

Підприємство споживчої кооперації унітарне або корпоративне підприємство, утворене споживчим товариством  
(товариствами) або спілкою (об’єднанням) споживчих товариств з метою здійснення 
статутних цілей цих товариств, спілок (об’єднань).

Дочірнє підприємство підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство.

Господарське товариство  є підприємства, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом  
об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою  
одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, 
повні товариства, командитні товариства.

Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість  
часток однакової номінальної вартості, корпоративні права яких посвідчуються  
акціями. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні  
товариства та приватні акціонерні товариства. 

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. 

1РЕЄСТРАЦІЯ  БІЗНЕСУ

Р О З Д І Л     1

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними 
зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного  
розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про 
зміну типу товариства – з приватного на публічне.
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Товариством з обмеженою  
відповідальністю 

Основні організаційно-правові форми 
здійснення господарської діяльності в Україні

Товариство з додатковою  
відповідальністю

товариство, статутний капітал якого поділено на частки визначених установчими докумен-
тами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за борги своїми внесками до 
статутного фонду, а за недостатністю цих сум – додатково належним їм майном в однако-
вому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір 
відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

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

Командитне товариство товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені  
товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями  
товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких  
обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Серед інших організаційно-правових форм: 
Кооператив юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно 

об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з 
метою задоволення своїх економічних, соціальних та  інших потреб на засадах  
самоврядування. Окремим типами кооперативів є:

 { виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання  
фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх 
обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку; 

 { обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, 
а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.  
Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не  
перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу; 

 { споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, який утворюється 
шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного 
обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва 
продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його  
членів;

 { сільськогосподарський виробничий кооператив – юридична особа, утворена шляхом 
об’єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для 
спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на  
засадах обов’язкової трудової участі у процесі виробництва;

 { сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – кооператив, створений для  
надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою  
провадження їх сільськогосподарської діяльності.

Споживче товариство (спілка) самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі 
та взаємодопомоги об’єднуються для спільної господарської діяльності з метою  
колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. 
Кожен член споживчого товариства має свою частку в його майні.

Фермерське господарство форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та 
реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення 
фермерського господарства.

визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визна- 
чається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх  
вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідаль-
ність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
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Асоціація договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності 
підприємств, що об’єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих і управ-
лінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних 
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових і матеріальних ресурсів для  
задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Асоціація не має  
права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації.

Корпорація

Основні організаційно-правові форми 
здійснення господарської діяльності в Україні

договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і  
комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих  
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам 
управління корпорації. 

Консорціум тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної 
спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних,  
будівельних проектів тощо). 

Концерн статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової 
залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій  
науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової,  
зовнішньоекономічної та іншої діяльності. 

Холдингова компанія господарюючий суб’єкт, який володіє контрольними пакетами акцій дочірнього  
підприємства (підприємств).

Інші об’єднання підприємств – союзи, спілки, асоціації підприємців тощо.

Суб’єкти господарювання юридичні особи мають право відкривати свої філії,  
представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.  
Філією є  відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її  
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії наділяються майном 
юридичної особи, що її створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. 
Представництво – це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 
поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної 
особи. Представництва наділяються майном юридичної особи, що її створила, і діють 
на підставі затвердженого нею положення.

Представництвом іноземного суб’єкта 
господарської діяльності

є установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської 
діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження. 
Представництва можуть бути двох типів – комерційні (такі, що займаються  
підприємницькою діяльністю і відповідно одержують прибуток)  і некомерційні (такі, що 
не займаються підприємницькою діяльністю, виконують лише представницькі функції 
та не отримують прибутку).

Фізична особа – підприємець це громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, яка здійснює 
підприємницьку діяльність, і за умови її державної реєстрації як підприємця без статусу 
юридичної особи. Фізична особа - підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями 
усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення. 

Підприємства можуть утворювати об’єднання підприємств. До об’єднань підприємств 
можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства 
України можуть входити в об’єднання підприємств, утворені на території інших держав.

Окремими видами об’єднань підприємств є: 



10

Організаційно- 
правова форма

Фізична особа- 
підприємець Приватне підприємство Акціонерне товариство

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю

Кооператив

Засновники 
(власники)

Громадянин  
України,  
іноземець, особа 
без громадянства

Громадяни  України, 
іноземці, особи без 
громадянства, юридична 
особа

Держава, територіальна 
громада, фізичні та/або 
юридичні особи

Громадяни  України, 
іноземці, особи 
без громадянства, 
юридичні особи

Громадяни України,  
іноземці та особи без 
громадянства, а також 
юридичні особи України та 
іноземних держав

Кількість  
засновників

Одна особа Одна чи кілька фізичних 
осіб або одна юридична 
особа

Публічні акціонерні  
товариства – не обмеже-
но, приватні акціонерні 
товариства – від 1 до 100 
осіб

Від  1 до 100 осіб Не менше 3-х осіб

Мінімальний 
розмір  
статутного 
капіталу

Не визначено 1250 мінімальних  
заробітних плат

Не визначено

Джерела  
капіталу

Власний капітал Грошові та матеріальні 
внески; доходи, одержані 
від реалізації продукції, 
послуг, інших видів  
господарської  
діяльності; доходи від 
цінних паперів; інші  
джерела, не заборонені  
законодавством України

Кошти від розміщення 
акцій, доходи від  
господарської  діяльності; 
інше майно, набуте на 
підставах, не заборонених 
законом

Внески до статутного  
капіталу, доходи від 
господарської   
діяльності, інше 
майно, набуте на 
підставах, не  
заборонених  
законом

Вступні, членські та  цільові  
внески його членів, паї 
та додаткові паї; майно, 
добровільно передане 
кооперативу його членами; 
кошти, що надходять від 
провадження господар-
ської діяльності; кошти, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством 

Розподіл  
прибутку

Відповідно до вартості  
належних акцій у формі ди-
відендів – частина чистого 
прибутку акціонерного  
товариства, що  
виплачується акціонеру з 
розрахунку на одну  
належну йому акцію 
певного типу та/або класу

Відповідно до 
належних часток у 
статутному капіталі у 
формі дивідендів -  
частина чистого 
прибутку товариства, 
що виплачується 
учаснику пропорцій-
но його частці

Відповідно до розміру паїв

Органи  
управління

Одноосібно Одноосібно/колегіально 
відповідно до установчих 
документів

Загальні збори, колегіаль-
ний (правління, дирекція) 
або  одноосібний (дирек-
тор, генеральний директор) 
виконавчий орган

Загальні збори учас-
ників, колегіальна 
(дирекція на чолі з 
генеральним дирек-
тором  або одноосо-
бовий директор)

Загальні збори,  
правління, голова,  
виконавчий директор

Відповідальність 
засновника

Повна (усім 
майном)

В межах майна  
підприємства

В межах  належних їм 
акцій

В межах вкладів до 
статутного капіталу

В межах внесеного паю

Таблиця 1. Характеристика основних організаційно-правових форм господарювання 

Основні організаційно-правові форми 
здійснення господарської діяльності в Україні
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Постійні представництва іноземних юридичних осіб

Постійні  представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, 
міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів 
в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність 
нерезидента на території України.

Представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не 
здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за 
дорученням іноземного суб’єкта господарської  діяльності, зазначеного у свідоцтві про 
реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. Представництво 
іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, 
пов’язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного  
суб’єкта господарської діяльності,  зазначеного у Свідоцтві. 

Податковий кодекс України визначає  постійне представництво як постійне місце  
діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність 
нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; 
установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова 
свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або 
приміщення, що використовується для доставки товарів. 

З метою оподаткування термін “постійне представництво” включає будівельний  
майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними  
наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом 
чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з найму  
персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або  
інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться 
(в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом  
періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у 
будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти 
від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього  
нерезидента цивільних прав та обов’язків (укладати договори (контракти) від імені 
цього нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, 
із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, 
що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу). 

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, 
демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання 
запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання 
або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, 
виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця 
діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання  
інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи або фізичних осіб у 
межах виконання угод про послуги з найму.

Закон України «Про зовнішньоекономічну  
діяльність»
Податковий кодекс України
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Інші форми здійснення господарської діяльності 

За договором про спільну діяльність сторони зобов’язуються спільно діяти без створення 
юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону.

Різновидом договору про спільну діяльність є договір простого товариства, за яким   
сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою 
одержання прибутку або для досягнення іншої мети. Вкладом учасника вважається все 
те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше 
майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові 
зв’язки.  Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із 
договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника 
провадиться за погодженням між учасниками. 

Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.  Умовами договору про 
спільну діяльність є:

 { порядок  координації спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ;

 { правовий статус виділеного для спільної діяльності майна;

 { порядок  покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій.

При укладенні договору сторонам необхідно визначити особу, відповідальну за ведення 
бухгалтерського та податкового обліку. Якщо договір про спільну діяльність укладено між 
платником (платниками) податку на прибуток підприємств та особою (особами), які не є 
платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку 
може бути виключно особа, котра є платником податку.

При регулюванні порядку укладення, виконання та припинення договору про спільну  
діяльність без об’єднання вкладів на практиці використовують норми, які стосуються  
укладання договору про спільну діяльність з об’єднанням вкладів.

Договір за участю іноземного інвестора повинен бути зареєстрований в Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України. Крім того, договір про спільну діяльність підлягає 
реєстрації в органі державної податкової служби. 

Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну 
діяльність (спільне виробництво тощо), не пов’язану зі створенням юридичної особи,  
відповідно до законодавства України.

Сторони за договорами повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність 
про операції, пов’язані з виконанням умов цих договорів, та відкрити окремі рахунки в 
установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами. 

Оподаткування митом майна (крім товарів для реалізації або використання з метою, 
безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозиться 
в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування 
на підставі зареєстрованих договорів (контрактів), здійснюється в порядку, встановленому 
Митним кодексом України.

Прибуток, одержаний від спільної інвестиційної діяльності за договорами, оподатковується 
відповідно до законодавства України.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без  
утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Договір про спільну діяльність 
Цивільний кодекс України
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Реєстрація  суб’єктів господарювання 
Закон України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців».

Процедура реєстрації бізнесу в Україні включає такі кроки:

Взяття  на облік у  
Державній податковій 

службі

Взяття на облік в 
Пенсійному фонді України

3
Включення до  

Єдиного державного  
реєстру підприємств,  

установ та організацій 
(реєстрація в органах 

статистики)

2
Державна реєстрація 

юридичної особи (фізичної 
особи - підприємця)

1 4

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 

Державна реєстрація здійснюється державними реєстраторами у міських, районних 
органах юстиції за місцем знаходження юридичної особи або місцем проживання 
фізичної особи-підприємця.
Строк державної реєстрації юридичних осіб не повинен перевищувати трьох робочих 
днів від дати надходження документів, а фізичних осіб – двох днів.
Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний 
передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного 
фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на 
проведення державної реєстрації юридичної особи.

Документи, що подаються  державному реєстратору:

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної 
особи (форма 1);

2. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення  
засновників або уповноваженого ними органу (загальних зборів тощо), про  
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

3. Два  примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – 
один примірник). У разі утворення юридичної особи на підставі модельного  
статуту в реєстраційній картці проставляється відповідна відмітка з посиланням 
на типовий установчий документ;

4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної 
реєстрації юридичної особи (170 грн.);

5. Інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – 
юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної 
участі цих юридичних осіб (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців);

6. У разі державної реєстрації акціонерних товариств – звіт про проведення  
підписки на акції, який засвідчено Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку України;

7. У разі реєстрації фермерського господарства – копія Державного акта на право 
приватної власності засновника фермерського господарства  на землю або копія 
державного акта на право постійного користування землею засновником чи  
нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею  
засновником, зокрема на умовах оренди);

8. У випадку, якщо засновником  юридичної особи  є іноземна юридична особа 
– документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її 
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового 
реєстру, легалізований  у встановленому порядку.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються  
засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково  
пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ  



14

іноземця. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи  
подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, 
державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або 
паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує її повноваження  
(довіреність), чи у разі подання електронних документів – документ, що засвідчує  
повноваження цієї особи в електронній формі. 

Державна реєстрація змін до установчих документів  юридичної  особи:

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до  
установчих документів юридичної особи (форма 3). Підпис особи, уповноваженої 
діяти від імені юридичної особи, на реєстраційній картці має бути засвідчений 
відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цією юридичної особи або 
засвідчений нотаріально;

2. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про  
внесення змін до установчих документів; 

3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до 
установчих документів;

4. Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про державну  
реєстрацію або копія опублікованого у спеціалізованому друкованому засобі масової 
інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів  
установчих документів;

5. Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих 
додатків до  установчих документів або два примірники установчих документів у новій 
редакції;

6. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної 
реєстрації змін до установчих документів (51 грн); 

7. У разі внесення змін, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або 
складеного капіталу) юридичної особи – документ, що підтверджує внесення плати за 
публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного 
повідомлення;

8. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу  
засновників (учасників) юридичної особи – примірник оригіналу (ксерокопія,  
нотаріально засвідчена копія) рішення про вихід юридичної особи із складу  
засновників (учасників), чи заяви фізичної особи про вихід із складу засновників 
(учасників) або заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки 
учасника у статутному капіталі товариства, або рішення уповноваженого органу  
юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу  
засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом чи  
установчими документами юридичної особи;

9. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу  
засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи -  
засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті  
спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників – ксерокопія  
(нотаріально засвідчена копія чи копія, завірена органом державної реєстрації актів 
цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є  
підставою для його видачі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану».

Якщо документи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного 
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без  
довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина 
України або паспортний документ іноземця.  Якщо документи подаються іншим  
представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється 
паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається оригінал 
чи нотаріально засвідчена копія довіреності, що засвідчує повноваження такого  
представника.

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 



15

Державна реєстрація змін до відомостей  про юридичну особу, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі:

1. Заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей, які містяться 
в Єдиному державному реєстрі (форма 4). Підпис особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про 
втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою 
та скріплений печаткою цією юридичної особи або нотаріально засвідчений;

2. Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення у спеціалі-
зованому друкованому засобі масової інформації (в разі зміни місцезнаходження 
юридичної особи).

Якщо документи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного 
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без 
довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадяни-
на України або паспортний документ іноземця.  Якщо документи подаються іншим 
представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являєть-
ся паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається 
оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що засвідчує повноваження 
представника.

Державна реєстрація припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації:

Після закінчення терміну заяви вимог кредиторами, дер-
жавному реєстратору подається: 

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи у 
зв’язку з ліквідацією (форма № 7).  

2. Довідка органу Державної податкової служби про 
відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів.

3. Довідка органу Пенсійного фонду України про відсут-
ність заборгованості. 

4. Довідка архівної установи про прийняття документів, 
які відповідно до закону підлягають довгостроковому 
зберіганню. 

5. У випадках, що встановлені законом, додатково 
подається висновок аудитора щодо достовірності та 
повноти ліквідаційного балансу.

6. У разі проведення державної реєстрації припинення 
акціонерного товариства – копія розпорядження 
про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена 
Національною комісією з цінних паперів та  
фондового ринку України. 

етап2
1. Примірник оригіналу чи нотаріально засвідчена 

копія рішення засновників (учасників) або уповно-
важеного ними органу щодо припинення юридичної 
особи.

2. У випадках, встановлених законом, крім цих 
документів, додатково подається документ, який 
підтверджує одержання згоди відповідних органів 
державної влади на припинення юридичної особи.

3. Паспорт та документ, що засвідчує повноваження 
уповноваженої особи.

етап1

У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента 
цінних паперів додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку України про відсутність нескасованих випусків 
цінних паперів цієї юридичної особи. 

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 
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Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації подаються головою ліквідаційної комісії чи уповноваженою ним 
особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт 
громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує 
повноваження такої особи.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця:

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - 
підприємця (форма 10);

2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у  Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків;

3. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної 
реєстрації фізичної особи – підприємця (34 грн.);

4. Нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) чи піклувальника 
або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа у віці від 16 до 18 
років.

Заявник, який подає документи особисто, пред’являє паспорт громадянина України 
або паспортний документ іноземця. У разі подання документів через представника, він 
пред'являє  свій паспорт громадянина України чи паспортний документ іноземця та  
довіреність, що засвідчує його повноваження. 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться  в 
Єдиному державному реєстрі:

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до  
відомостей про фізичну особу – підприємця (форма 11);

2. У разі  зміни імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера 
облікової картки платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка 
через свої релігійні або інші переконання відмовилася від його прийняття –  
документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін 
до відомостей про фізичну особу - підприємця (10,20 грн.);

3. У разі зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків – копія  
довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Заявник, який подає документи особисто, пред’являє паспорт громадянина України 
або паспортний документ іноземця. У разі подання документів через представника, він  
пред'являє  свій паспорт громадянина України чи паспортний документ іноземця та  
довіреність, що засвідчує його  повноваження. 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця:

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення  
державної реєстрації припинення  
підприємницької діяльності фізичною особою -  
підприємцем за її рішенням (форма 12);

2. Довідка органу Державної податкової служби про 
відсутність заборгованості і сплати податків, зборів;

3. Довідка органу Пенсійного фонду України про  
відсутність заборгованості і оплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне  
страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду 
України та фондів соціального страхування;

4. Паспорт та документ, що засвідчує повноваження 
уповноваженої особи.

етап2  
Фізична особа-підприємець подає заяву про  
припинення підприємницької діяльності фізичною 
особою - підприємцем із зазначенням відомостей 
про порядок та строк заявлення кредиторами своїх 
вимог.

етап1

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 
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Заявник, який подає документи особисто, пред’являє паспорт громадянина України 
або паспортний документ іноземця. У разі подання документів через представника, 
він  пред'являє  свій паспорт громадянина України чи паспортний документ іноземця 
та довіреність, що засвідчує його повноваження. 

Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи: 

1. Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу (форма 5);

2. Рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого 
підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого 
підрозділу.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців (витяг, виписка, довідка):

1. Заповнений запит;

2. Документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або 
довідки з Єдиного державного реєстру.

№ Вид доку-
менту Реєстраційний збір Термін виконання

1. витяг 49,3 грн.+ 3,4 грн. - за кожен додатковий бланк + 5,1 грн. 5 робочих днів

2. виписка 17 грн. 2 робочих днів

3. довідка 18,7 грн.+ 3,4 грн. за кожен додатковий бланк + 1,7 грн. 5 робочих днів

Таблиця 2. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців

№ Вид послуги
Юридичні особи Фізичні особи - підприємці Результат послуги

Збір для юридичних 
осіб

Термін вико-
нання

Збір для фізич-
ної особи

Термін вико-
нання

1 Проведення державної реєстрації 
фізичної особи-підприємця/  
юридичної особи

170 грн. 3 робочі дні 34 грн. 2 робочих дні Виписка з Єдиного  
державного реєстру (один 
примірник статуту для 
юридичної особи)

2 Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу- 
підприємця / юридичну особу

51 грн. 1 робочий день 10,20 грн. 2 робочих дні Виписка з Єдиного  
державного реєстру 

3 Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності  
фізичної особи-підприємця/ 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації

безкоштовно 1 робочий день безкоштовно 1 робочий 
день

Повідомлення про  
проведення державної 
реєстрації припинення 
підприємницької діяльності 
фізичною особою-підпри-
ємцем/юридичної особи

4 Державна реєстрація змін до 
установчих документів юридичної 
особи

30 % від десяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян – 51 грн.

3 робочих дні Виписка з Єдиного  
державного реєстру і 
один примірник оригіналу 
статуту

Таблиця 3. Державні реєстраційні послуги

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 
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Таблиця 4. Інші реєстраційні послуги *

 

* З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподатку-
вання, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства

Контакти відповідних установ наведено у додатках

Назва реєстраційної 
послуги Орган Термін здійснення реєстрації Вартість Pезультат 

Внесення до Єдиного 
державного реєстру 
підприємств, установ 
та організацій (ЄДР-
ПОУ)

відділ статистики 17 грн. Довідка з ЄДРПОУ

Взяття на податковий 
облік 

орган Державної 
податкової служби

не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 
відомостей з реєстраційної картки, наданих державним 
реєстратором, чи заяви від платника податків.

безкоштовно довідка про взяття на 
облік платника податків 
(ф. № 4-ОПП)

Взяття на облік у  
Пенсійному фонді 
України

управління  
Пенсійного фонду 
України

не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 
відомостей наданих державним реєстратором, чи заяви 
від платника податків.

безкоштовно повідомлення про  
взяття на облік

Державна реєстрація юридичної особи (фізичної особи - підприємця) 
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Реєстрація представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності
Закон України «Про зовнішньоекономічну  
діяльність»
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків 
і торгівлі України від 18.01.1996 № 30 «Про 
затвердження Інструкції про порядок реєстрації 
представництв іноземних суб'єктів господарської 
діяльності в Україні» Реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні  

здійснює Міністерство економічного  розвитку і торгівлі України.

Іноземний суб'єкт господарювання, що бажає відкрити представництво без наміру 
здійснення господарської діяльності на території України, подає до Міністерства такі 
документи: 

1. Заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається в довільній 
формі;

2. Витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно 
зареєстрованого головного органу управління іноземного суб'єкта господарської 
діяльності;

3. Довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської 
діяльності;

4. Доручення на здійснення представницьких функцій в Україні,  оформлене згідно 
із законами країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської 
діяльності.

Усі документи, нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним 
чином у консульських установах,  які представляють інтереси України, якщо  
міжнародними договорами України не передбачено інше, супроводжуються  
перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача. Документи 
подаються не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного 
суб'єкта господарювання.

Свідоцтво про реєстрацію представництва видається після подання документів, що 
відповідають вимогам Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних 
суб’єктів господарської діяльності в Україні», до Міністерства, але не пізніше, ніж через 
60 робочих днів з моменту сплати державного збору. Під час прийняття документів 
на реєстрацію заявникові видається номер рахунку для сплати державного збору в 
розмірі 2500 доларів США.

У разі здійснення представництвом господарської діяльності на території України таке 
представництво повинно стати на облік у податковому органі за своїм  
місцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом  
України, та набути статусу постійного представництва.

pеєстрація 
представництва

збір за проведення реєстрації
2500 USD

строк виконання
60 робочих днів

результат
свідоцтво про реєстрацію представництва

Контакти:
Міністерство економічного  
розвитку і торгівлі

вул. Грушевського, 12/2
місто Київ
01008
+38 (044) 25 39 394
+38 (044) 22 63 181
meconomy@me.gov.ua

Відділ роботи з іноземними  
представництвами департаменту  
торговельно-економічного співробітництва

бульвар Дружби Народів, 28
каб. 421, 
місто Київ
+38 (044) 596 68 43 
represent@me.gov.ua.

Графік роботи: 
понеділок, середа, п’ятниця 
з 14.00 до 15.00
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Відкриття банківських рахунків

Суб’єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва і фізичні 
особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності 
та власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім  
випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо 
така відмова допускається законом чи банківськими правилами.

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в  
національній валюті, здійснюються всі види  розрахунково-касових операцій відповідно до 
умов договору та вимог законодавства України. 

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для  
зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в  
безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених 
законодавством України, інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій 
зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення  
кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, надходження іноземних  
інвестицій в Україну відповідно до законодавства України,  а також для проведення  
операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку України на  
здійснення валютних операцій.

Постанова Правління Національного банку 
України від 12.11.2003 № 492 «Про  
затвердження Інструкції про порядок  
відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах»

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичної особи:

 { заява про відкриття поточного рахунку,  підписана керівником юридичної особи або 
іншою уповноваженою на це особою; 

 { копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ 
засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчена органом, який 
здійснив реєстрацію, або нотаріально;

 { копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру  
підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або  
нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

 { копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі  
Державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або  
нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

 { картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або  
організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. 

Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України 
є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(далі - платник єдиного внеску), додатково до цього переліку має подати копію документа, 
що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України. 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для представництва 
юридичної особи - нерезидента:

 { заява представництва про відкриття рахунку;

 { копія легалізованої виписки з торгового, банківського або судового реєстру або 
реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента, завірена нотаріально;

 { копія свідоцтва про реєстрацію представництва, завірена нотаріально або органом, 
що видав свідоцтво;

 { копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією або 
іншою особою в Україні, завірена нотаріально;

 { картка із зразками підписів і відтисненням друку, завірена нотаріально  
(2 примірники).
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Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування 
статутного капіталу:

 { заява про відкриття рахунку;

 { рішення засновників про визначення особи, якій надається право  
розпорядливого підпису при проведенні грошових операцій по цьому рахунку, яке 
оформляється у вигляді довіреності, завіреної нотаріально (якщо хоч би один із 
засновників – фізична особа);

 { копія засновницького договору, завірена нотаріально (якщо хоч би один із  
засновників – фізична особа);

 { картка із зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого 
підпису, завірена уповноваженим працівником банку.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку відокремленого 
підрозділу юридичної особи:

 { заява про відкриття поточного рахунку підписана керівником відокремленого 
підрозділу або іншою уповноваженою на це особою;

 { клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо струк-
турних підрозділів, які відокремлюються у процесі приватизації) до банку, у якому 
відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку;

 { копія положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або  
юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ;

 { копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав відпо-
відну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

 { копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила  
відокремлений підрозділ, на облік в органі Державної податкової служби,  
засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом  
уповноваженого працівника банку;

 { копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в  
органі Державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, 
засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом  
уповноваженого працівника банку;

 { картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або підпи-
сом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. 
До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким згід-
но із законодавством України і відповідними документами юридичної особи нада-
но право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункових документів.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку фізичної  
особи-підприємця:

 { заява про відкриття поточного рахунку, підписана фізичною особою-підприємцем;

 { копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в  
органі Державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, 
або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

 { копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в 
органі Пенсійного фонду України; 

 { картка із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом  
уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Відкриття банківських рахунків
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Перелік документів, необхідних для відкриття інвестиційного рахунку:

 { заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку “Додаткова інформація” 
обов’язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестицій 
в Україну;

 { копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з  
торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення  
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, 
засвідчена нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не 
вимагається;

 { копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на 
ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена  
нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території  
України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок  
відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ 
не вимагається;

 { картка із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчена нотаріально; 

 { якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до 
Закону України “Про угоди  про розподіл продукції”, – копія документа, що  
підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі Державної податкової 
служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом  
уповноваженого працівника банку.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для забезпечення 
виробничої кооперації, спільного виробництва та інших видів спільної діяльності:

 { заява про відкриття поточного рахунку, засвідчена підписом особи, якій на підставі 
довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим 
рахунком;

 { копія договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідчена нотаріально;

 { копія документа про реєстрацію договору (контракту) про ведення спільної діяльності, 
засвідчена нотаріально або органом, що видав цей документ;

 { копія легалізованого або засвідченого  шляхом  проставлення апостиля витягу з  
торговельного, банківського або судового реєстру чи  реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи,  
засвідчена нотаріально (для нерезидента-інвестора). Якщо нерезидентом-інвестором  
є фізична особа, то цей документ не вимагається;

 { копія документа, що підтверджує взяття на облік в органі Державної податкової 
служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчена 
органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноваженого працівника 
банку;

 { рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право  
розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком, що  
оформляється у формі довіреності;

 { картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально. У картці 
зазначаються зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і 
ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх 
учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час 
проведення операцій за цим рахунком.

Відкриття банківських рахунків
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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.

22 грудня 2003 року для України набула чинності Гаазька Конвенція, що скасовує 
вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.), до якої вона приєдналася 
10 січня 2002 року.

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.

Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого  
подальшого засвідчення (легалізації).

До таких документів можуть відноситись:

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

2. Адміністративні документи;

3. Нотаріальні акти;

4. Офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами, у їх приватній 
якості – такі, як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, що  
існував на певну дату, і офіційні та нотаріальні засвідчення підписів.

Однак ця Конвенція не поширюється на:

1. Документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;

2. Адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або 
митних операцій.

Інформацію стосовно держав, які є членами Конвенції, можна отримати на офіційному 
сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права www.hcch.net.

Кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється 
ця Конвенція, і які мають бути представлені на її території. Для цілей цієї Конвенції під 
легалізацією розуміється тільки формальна процедура, що застосовується  
дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має 
бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала 
особа, яка підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку 
печатки або штампу, якими скріплено 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 України за  
адресою www.mfa.gov.ua, а щодо посольств: на сайті www.mfa.gov.ua.

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.

вул. Велика Житомирська, 2. 
місто  Київ
01018
+38 (044) 238 16 69 
+38 (044) 238 16 69

Відділ апостилю та витребування  
Департаменту консульської служби 
працює всі робочі дні, прийом документів 
здійснюється з 9.00-12.00, 
а видача легалізованих документів – 
16.00-17.00 (в п’ятницю – 16.00-16.30) 
за адресою: 



24

Легалізація іноземних офіційних документів

Перелік держав, з якими Україна уклала угоди про відмову від легалізації офіційних документів

2

1

Алжирська Народна Демократична Республіка2

33

3

Республіка Сербія

18

4

31

5

25

6 Боснія і Герцеговина

6

7

17

8

Республіка Македонія

9

Естонська Республіка

10

10

Киргизька Республіка

12

11

Корейська Народно-Демократична Республіка

13

12

Латвійська Республіка

15

13

Литовська Республіка

16

14

Монголія

19

15Республіка Азейбаржан

3

16

Республіка Албанія

1

17
Республіка Білорусь

4

18
Республіка Болгарія

5

19

Республіка Вірменія

8

20

Республіка Грузія

9

21

Республіка Казахстан

11

22

Республіка Куба

14

23

Республіка Молдова

23

24

Республіка Польща

20

25

26

27

28

Російська Федерація

29

Румунія

30

Словацька Республіка

31Соціалістична Республіка В’єтнам
32

33 Чорногорія

Республіка Хорватія

Республіка Словенія
Республіка Таджикистан
Турецька Республіка

Республіка Узбекистан

Туркменістан
Угорщина

Чеська Республіка

2627
30

21

2224

7

28

29
32

Є держави, з якими уряд України уклав дво- та багатосторонні договори про скасування 
вимоги легалізації офіційних документів (перелік таких країн наведений у таблиці).  
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. 

Документи, які підлягають засвідченню штампом «Апостиль» та у порядку консульської 
легалізації, можуть бути також подані до Представництв МЗС України у містах Львові та 
Одесі.

вул. Винниченка, 18 
каб. 118, 119
місто Львів
79008
+38(0322) 35 64 78
+38(0322) 35 62 55
mfa_lv@mfa.gov.ua

вул. Отрадна, 3
місто Одеса
65012 
+38 (0487) 29 68 48
+38 (0487) 29 68 43, 
+38 (0487) 29 68 46
+38 (0487) 25 86 37
+38 (0487) 29 68 42
mfa_od@mfa.gov.ua
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Загальні засади ліцензування

Ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квотування є  
засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на  
забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних 
інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Ліцензія – це  документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта  
господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської 
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. 

Види  господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні,  
та органи ліцензування

Орган ліцензування Вид господарської діяльності

Міністерство внутрішніх 
справ

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення 
і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, 
торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та  
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю  
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду

виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами  
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної  
оборони та їх продаж

надання послуг з охорони власності та громадян

діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними  
засобами

діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового 
призначення та функціюванням мисливських стендів

Державна служба гірничого 
нагляду та промислової  
безпеки 
(Держгірпромнагляд)

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно 
з переліком, що затверджується Держгірпромнаглядом)

Міністрество екології та 
природних ресурсів

виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері 
поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих 
видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що  
визначаються Кабінетом Міністрів України)

Державна служба геології 
та надр

видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Державна служба з лікар-
ських засобів

виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля  
лікарськими засобами

Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба

виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова,  
роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами

ветеринарна практика

Перелік держав, з якими Україна уклала угоди про відмову від легалізації офіційних документів

2ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
Р О З Д І Л    2

Постанова КМУ від 04.01.2001 №756 «Про 
затвердження переліку документів, які 
додаються до заяви про видачу ліцензії для 
окремого виду господарської діяльності»
Закон України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» 
Закон України «Про державне регулюван-
ня виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 
14.11.2000 №1698  «Про затвердження 
переліку органів ліцензування» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.11.2000 №1755 «Про строк дії ліцензії 
на провадження певних видів господарської 
діяльності, розміри і порядок зарахування 
плати за її видачу»
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Орган ліцензування Вид господарської діяльності

Державна служба з  
контролю за наркотиками

культивування рослин, включених до  таблиці I переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів , затвердженого постано-
вою  Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, розроблення, 
виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,  
реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з  
території України, використання, знищення наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку

Міністерство аграрної  
політики та продовольства

торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту 
рослин)

торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної 
експертизи походження та аномалій тварин

проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання,  
визначених Законом України  «Про карантин рослин», які  
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони

Обласна державна  
адміністрація

торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту 
рослин)

Служба безпеки України розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання 
інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття 
інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання 
інформації

впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів

Адміністрація Державної 
служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг 
електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами 
криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається 
Кабінетом Міністрів України)

надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з  
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

Міністерство фінансів виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності 
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів 
України)

випуск та проведення лотерей

Державна пробірна служба збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного  
утворення, напівдорогоцінного каміння

Національна комісія, що 
здійснює державне  
регулювання у сфері  
комунальних послуг,  
Обласна державна  
адміністрація

централізоване водопостачання та водовідведення

виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних  
електростанціях і когенераційних установках та установках з  
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),  
транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими)  
тепловими мережами та постачання теплової енергії

Національна комісія  
регулювання  
електроенергетики

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, 
транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних 
родовищ трубопроводами та їх розподіл

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за  
регульованим та нерегульованим тарифом

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, 
що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами

виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях і  
когенераційних установках та установках з використанням  
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Державне космічне  
агентство

розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, 
космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу  
управління космічними апаратами та його складових частин

Міністерство охорони 
здоров’я

медична практика

Види господарської діяльності, що піддягають ліцензуванню в Україні,  
та органи ліцензування
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Орган ліцензування Вид господарської діяльності

Державна служба  з питань 
протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу 
та інших соціально  
небезпечних захворювань

переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 
препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і 
клітин людини

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно 
з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я (діяльність 
банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)

Державна інспекція з 
безпеки на наземному 
транспорті

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,  
багажу автомобільним транспортом

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,  
багажу залізничним транспортом

Державна інспекція з 
безпеки на морському та 
річковому транспорті

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,  
багажу річковим, морським транспортом

Державна авіаційна служба надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,  
багажу повітряним транспортом

Державне агентство з 
туризму та курортів

туроператорська діяльність

Державна інспекція  
техногенної безпеки

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту  
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового  
ректифікованого плодового, алкогольних напоїв

імпорт, експорт тютюнових виробів

заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту  
кольорових і чорних металів

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та  
утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів 
до неї

Міністерство соціальної 
політики

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Державне агентство  
земельних ресурсів

проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних 
торгів

Державне агентство  
рибного господарства

діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх 
водойм (ставків) господарств

Державна митна служба діяльність митного брокера

Міністерство освіти і науки генетично-інженерна діяльність у замкненій системі

Державна служба  
інтелектуальної власності

виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості

торгівля рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом

Державна податкова 
служба

виробництво спирту етилового (в тому числі біоетанолу), коньячного 
і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, 
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

оптова торгівля спиртом етиловим (в тому числі біоетанолом),  
коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим  
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим,  
спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим,  
алкогольними напоями

виробництво тютюнових виробів, оптова торгівля тютюновими  
виробами

роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Державна архітектурно- 
будівельна інспекція  
(її територіальні органи)

господарська діяльність,  пов’язана зі створенням об’єктів архітектури

Види господарської діяльності, що піддягають ліцензуванню в Україні,  
та  органи ліцензування
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Видача ліцензії 

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, 
що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до 
відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про 
видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік  яких встановлено  
постановою  Кабінету Міністрів України  від 04. 07. 2001 № 756.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у 
строк не пізніше, ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та 
документів, які додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у 
певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на 
окремі види діяльності.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії 
надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з 
дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії  
зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 { недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

 { невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, вста-
новленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, 
поданих заявником про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу 
ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше, ніж через три місяці з дати  
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, 
встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, 
суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу  
ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше, ніж за три робочі дні з дня 
надходження документу, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є  
центральним органом виконавчої влади чи державним колегіальним органом,  
здійснюється на всій території України.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є  
місцевим органом виконавчої влади або спеціально уповноваженим виконавчим орга-
ном рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за 
місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат  
зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган 
ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни 
до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого 
повідомлення.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній чи фізичній особі для 
провадження господарської діяльності. У визначених законом випадках правонаступник 
ліцензіата має право провадити діяльність на підставі виданої ліцензіату ліцензії в межах 
строку її дії до оформлення ліцензії на такого правонаступника ліцензіата.

До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів  
автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний  
транспортний засіб. До ліцензійної картки вносяться реєстраційні дані ліцензії та  
автомобільного транспортного засобу.
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Строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності становить 
п’ять років. Такими видами господарської діяльності є:

 
У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської 
діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, 
встановленому Законом. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше, 
ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Строк дії ліцензій на провадження  інших видів господарської діяльності є  
необмеженим.

Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить 
одну мінімальну заробітну плату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття  
органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої  
встановлений законами. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі 17 грн.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлює 
особливій порядок ліцензування вказаних видів діяльності. Зокрема, ліцензії на їх 
провадження  видаються на п’ять років. Річна плата за ліцензії на виробництво спирту 
етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, 
спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для суб’єктів господарювання  
первинного виноробства – в розмірі 780 гривень. Плата за ліцензії справляється 
щорічно  до початку виробництва продукції. При цьому не дозволяється сплата за весь 
термін дії ліцензії, натомість сплата чергового платежу справляється за кожний  
наступний щорічний термін дії ліцензії.

Особливий порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі  
створенням об’єктів архітектури, визначається постановою  Кабінету Міністрів України 
від 05.12.2007 № 1396.  Строк дії ліцензії становить п’ять років, а для суб’єктів  
будівельної діяльності, які отримують її вперше,– три роки. 

Видача ліцензії 

1. Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з  
переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого 
нагляду);

2. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері  
поводження з небезпечними відходами;

3. Впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

4. Виготовлення бланків цінних паперів;

5. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом,  
транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ 
трубопроводами та їх розподіл;

6. Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та 
нерегульованим тарифом;

7. Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що  
перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

8. Централізоване водопостачання та водовідведення;

9. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних 
металів;

10. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.
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Анулювання ліцензії

Підставами для анулювання ліцензії є:

 { заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

 { акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

 { наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб -  
підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення  
шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення 
підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну 
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця); 

 { нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

 { акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом  
господарювання для одержання ліцензії;

 { акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній чи фізичній 
особі для провадження господарської діяльності;

 { акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

 { акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов,  
встановлених для певного виду господарської діяльності; 

 { акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або  
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. 

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих 
днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) 
ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його 
прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його  
прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою  
ліцензіата про анулювання ліцензії, та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -  
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія  
такого рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення  
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
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3ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
Р О З Д І Л   3

Документи дозвільного характеру
Закон України «Про дозвільну систему  у сфері 
господарської діяльності»
Закон України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»

Необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види – дозвільні органи, 
уповноважені видавати документи дозвільного характеру, платність або безоплатність 
видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, 
строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа, 
а також перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  
встановлюються виключно законами України.

Законом України від 19.05.2011 №3392-VI затверджено вичерпний Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування не вправі вимагати від суб’єктів господарювання отримання 
дозвільних документів, не передбачених законом.

Суб’єкти господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформ-
лення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, 
звертаються до державного адміністратора в дозвільному центрі відповідної міської ради 
(районної державної адміністрації). Видача документів дозвільного характеру  
регіональними дозвільними органами в межах області  може здійснюватись через  
дозвільний центр міської ради обласного центру.

У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні органи, до яких суб’єкт  
господарювання може звернутись за консультацією.

Строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не 
встановлено законом. Місцева рада розглядає та приймає на пленарних засіданнях  
рішення щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмову у 
видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця 
з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви. 

Розмір тарифів, у тому числі їх граничні розміри, на проведення дозвільними органами 
експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі 
документів дозвільного характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше 
не встановлено законом.

Підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру:

 { подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 
переліком;

 { виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних  
відомостей;

 { негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших 
наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа  
дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, 
не передбаченими законами, не допускається.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у 
видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється  
дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання  
відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа 
дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою 
для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено  
законом. 

У разі, якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано чи не  
направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то 
через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі чи відмови 
у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити 
певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. 
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Підстави для анулювання документа дозвільного характеру:
 { звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа  

дозвільного характеру;
 { припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або  

ліквідація), якщо інше не визначено законом; 
 { припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 { встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї,  

недостовірної інформації.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання документів  
дозвільного характеру.

Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру:
 { зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, 

імені, по батькові фізичної особи-підприємця;
 { зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів  
дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру 
суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання 
таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про 
переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного 
характеру, що підлягає переоформленню, та  випискою з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформ-
лення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов’яза-
ний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру.

За переоформлення документа дозвільного характеру у випадках, передбачених  
законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є  
недійсним.

Підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру:
 { втрата документа дозвільного характеру;
 { пошкодження документа дозвільного характеру.

У разі втрати документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання зобов’язаний 
протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу 
або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного 
характеру.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа  
дозвільного характеру.

Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, 
зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.

Суб’єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі  
дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого,  
провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа  
дозвільного характеру, зареєстрованої дозвільним органом або державним  
адміністратором.

Дозвільний орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви 
про видачу дубліката документа дозвільного характеру надати заявникові, а місцевий 
дозвільний орган – державному адміністратору дублікат документа дозвільного  
характеру замість втраченого або пошкодженого, якщо інше не встановлено законом.  

Зазначені основні вимоги до порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів,  
анулювання документів дозвільного характеру поширюються на всі документи  
дозвільного характеру, у тому числі на дозвільні (погоджувальні) процедури, якщо інше 
не встановлено законом.

Документи дозвільного характеру
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Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

1 Ветеринарні документи: міжнародні 
ветеринарні сертифікати (для країн 
СНД – ветеринарні свідоцтва форми  № 
1, № 2 та № 3) – при переміщенні за 
межі України

Закон України «Про ветеринарну 
медицину»

Управління ветеринарної медицини в 
районах, містах

2 Ветеринарні документи: ветеринарні 
довідки – при переміщенні в межах 
району (крім харчових продуктів  
тваринного походження для  
споживання людиною)

Закон України «Про ветеринарну  
медицину»

Управління ветеринарної медицини в 
районах, містах

3 Ветеринарні документи: ветеринарні 
свідоцтва (для України – форми №1, № 
2) – при переміщенні за межі території 
Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя, районів, 
міст (крім харчових продуктів тва-
ринного походження для споживання 
людиною)

Закон України «Про ветеринарну 
медицину»

Управління ветеринарної медицини в 
районах, містах

4 Висновок державної екологічної  
експертизи

Закон України «Про екологічну експер-
тизу», Наказ Міністерства екології та 
природних ресурсів від 19.12.2006 № 
548

Державне управління охорони навко-
лишнього природного середовища в 
Івано-Франківській області

У процесі започаткування діяльності підприємствам майже в усіх випадках відповідно 
до законодавства необхідно отримати певні дозвільні документи. У 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 чи видів господарської діяльності.

При цьому об’єктами, на які видаються дозвільні документи, 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 у  
спеціальних законах, зокрема, у сфері пожежної безпеки, будівництва, охорони праці, 
санітарної та екологічної безпеки населення тощо.

Відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері  
господарської діяльності» видача документів дозвільного характеру місцевими  
дозвільними органами (у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці – 
місто, район, область) здійснюється за принципом організаційної єдності в дозвільно-
му центрі, роботу якого координує державний адміністратор.

Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру встановлені в 
статтях 41, 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України «Про господарські товариства»
Закон України «Про акціонерні товариства»
Закон України «Про кооперацію»
Закон України «Про зовнішньоекономічну  
діяльність»
Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»
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Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

5 Висновок державної експертизи земле-
впорядної документації щодо об’єктів, 
які підлягають обов’язковій державній 
експертизі

Земельний кодекс України, Закон Укра-
їни «Про державну експертизу  
землевпорядної документації»

Головне управління Державного агент-
ства земельних ресурсів у Івано- 
Франківській області

6 Висновок державної санітарноепідемі-
ологічної експертизи діючих об’єктів, у 
тому числі військового та оборонного 
призначення

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення  
державної санітарно-гігієнічної 
експертизи» 

Головне управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби в Івано- 
Франківській області (районні, міські 
управління державної санітарно- 
епідеміологічної служби)

7 Висновок державної  
санітарноепідеміологічної експертизи 
документації на розроблювані техніку, 
технології, устаткування, інструменти 
тощо

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження Тимча-
сового порядку проведення  державної 
санітарно-гігієнічної експертизи» 

Головне управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби в Івано- 
Франківській області (районні, міські 
управління державної санітарно- 
епідеміологічної служби)

8 Висновок державної санітарноепідемі-
ологічної експертизи щодо ввезення, 
реалізації та використання сировини, 
продукції (вироби, обладнання, техно-
логічні лінії тощо) іноземного виробни-
цтва за умови відсутності даних щодо їх 
безпечності для здоров’я населення

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення  
державної санітарно-гігієнічної  
експертизи» 

Головне управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби в  
Івано-Франківській області (районні, 
міські управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби)

9 Висновок державної санітарноепіде-
міологічної експертизи щодо продукції, 
напівфабрикатів, речовин, матеріалів 
та небезпечних факторів,  
використання, передача або збут яких 
може завдати шкоди здоров’ю людей

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення   
державної санітарно-гігієнічної  
експертизи» 

Головне управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби в  
Івано-Франківській області (районні, 
міські управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби)

10 Висновок щодо електромагнітної 
сумісності

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України»

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

11 Дозвіл на виготовлення документів 
страхового фонду, виробництво тех-
нічних засобів оброблення інформації 
і технологічного оснащення, що має 
відповідати вимогам технічного захисту 
інформації з обмеженим доступом

Закон України «Про страховий фонд 
документації України»

Державний департамент страхового 
фонду документації Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій

12 Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, 
прокладання кабелів, трубопроводів та 
інших комунікацій на землях водного 
фонду

Водний кодекс України

13 Дозвіл або сертифікат на ввезення в 
Україну і вивезення за її межі об’єктів 
рослинного світу

Закон України «Про приєднання України 
до Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що  
перебувають під загрозою зникнення»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

14 Дозвіл або сертифікат на ввезення в 
Україну і вивезення за її межі об’єктів 
тваринного світу

Закон України «Про тваринний світ» Міністерство екології та природних 
ресурсів України

15 Дозвіл на ввезення з-за кордону радіо-
електронних засобів та  
випромінювальних пристроїв

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України»

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

16 Дозвіл на ввезення на митну територію 
України незареєстрованих пестицидів і 
агрохімікатів, що використовуються для 
державних випробувань та наукових 
досліджень, а також обробленого ними 
насіннєвого (посадкового) матеріалу

Закон України «Про пестициди і  
агрохімікати»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України
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Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

5 Висновок державної експертизи земле-
впорядної документації щодо об’єктів, 
які підлягають обов’язковій державній 
експертизі

Земельний кодекс України, Закон Укра-
їни «Про державну експертизу  
землевпорядної документації»

Головне управління Державного агент-
ства земельних ресурсів у Івано- 
Франківській області

6 Висновок державної санітарноепідемі-
ологічної експертизи діючих об’єктів, у 
тому числі військового та оборонного 
призначення

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення  
державної санітарно-гігієнічної 
експертизи» 

Головне управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби в Івано- 
Франківській області (районні, міські 
управління державної санітарно- 
епідеміологічної служби)

7 Висновок державної  
санітарноепідеміологічної експертизи 
документації на розроблювані техніку, 
технології, устаткування, інструменти 
тощо

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження Тимча-
сового порядку проведення  державної 
санітарно-гігієнічної експертизи» 

Головне управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби в Івано- 
Франківській області (районні, міські 
управління державної санітарно- 
епідеміологічної служби)

8 Висновок державної санітарноепідемі-
ологічної експертизи щодо ввезення, 
реалізації та використання сировини, 
продукції (вироби, обладнання, техно-
логічні лінії тощо) іноземного виробни-
цтва за умови відсутності даних щодо їх 
безпечності для здоров’я населення

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення  
державної санітарно-гігієнічної  
експертизи» 

Головне управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби в  
Івано-Франківській області (районні, 
міські управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби)

9 Висновок державної санітарноепіде-
міологічної експертизи щодо продукції, 
напівфабрикатів, речовин, матеріалів 
та небезпечних факторів,  
використання, передача або збут яких 
може завдати шкоди здоров’ю людей

Закон України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Наказ МОЗ № 247 від 
09.10.2000 «Про затвердження  
Тимчасового порядку проведення   
державної санітарно-гігієнічної  
експертизи» 

Головне управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби в  
Івано-Франківській області (районні, 
міські управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби)

10 Висновок щодо електромагнітної 
сумісності

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України»

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

11 Дозвіл на виготовлення документів 
страхового фонду, виробництво тех-
нічних засобів оброблення інформації 
і технологічного оснащення, що має 
відповідати вимогам технічного захисту 
інформації з обмеженим доступом

Закон України «Про страховий фонд 
документації України»

Державний департамент страхового 
фонду документації Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій

12 Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, 
прокладання кабелів, трубопроводів та 
інших комунікацій на землях водного 
фонду

Водний кодекс України

13 Дозвіл або сертифікат на ввезення в 
Україну і вивезення за її межі об’єктів 
рослинного світу

Закон України «Про приєднання України 
до Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що  
перебувають під загрозою зникнення»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

14 Дозвіл або сертифікат на ввезення в 
Україну і вивезення за її межі об’єктів 
тваринного світу

Закон України «Про тваринний світ» Міністерство екології та природних 
ресурсів України

15 Дозвіл на ввезення з-за кордону радіо-
електронних засобів та  
випромінювальних пристроїв

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України»

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

16 Дозвіл на ввезення на митну територію 
України незареєстрованих пестицидів і 
агрохімікатів, що використовуються для 
державних випробувань та наукових 
досліджень, а також обробленого ними 
насіннєвого (посадкового) матеріалу

Закон України «Про пестициди і  
агрохімікати»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України
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Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

17 Дозвіл на вивільнення генетично 
модифікованих організмів у відкритій 
системі

Закон України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуван-
ні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів», 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 02.04.2009 № 308 Про затверджен-
ня Порядку видачі дозволу на  
проведення державної апробації  
(випробування)  генетично  
модифікованих організмів у відкритій 
системі

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

18 Дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря  
стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону  
атмосферного повітря»

Департамент екології і природних  
ресурсів Івано-Франківської  
облдержадміністрації 

19 Дозвіл на виконання будівельних робіт Закон України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»

Інспекція Державного архітектурно- 
будівельного контролю в Івано- 
Франківській області

20 Дозвіл на використання номерного 
ресурсу

Закон України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації

21 Дозвіл на спеціальне використання 
природних ресурсів у межах територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України «Про  
природнозаповідний фонд України»

Департамент екології і природних  
ресурсів Івано-Франківської  
облдержадміністрації

22 Дозвіл на добування мисливських  
тварин (ліцензія, відстрільна картка)

Закон України «Про мисливське  
господарство та полювання»

Івано-Франківське обласне управління 
лісового та мисливського господарства

23 Дозвіл на експлуатацію  
радіоелектронного засобу або  
випромінювального пристрою

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України», Рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері зв’язку та інформатизації 
від 01.11.2012  № 559 Про затвер-
дження Порядку надання висновків 
щодо електромагнітної сумісності та 
дозволів на експлуатацію радіоелек-
тронних засобів і випромінювальних 
пристроїв та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких рішень НКРЗ

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

24 Дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами

Закон України «Про відходи» Департамент екології і природних  
ресурсів Івано-Франківської  
облдержадміністрації

25 Дозвіл на зняття та перенесення  
ґрунтового покриву земельних ділянок

Земельний кодекс України Комісія з розгляду питань, пов’язаних з 
погодженням документації із  
землеустрою, Державна інспекція  
сільського господарства Івано- 
Франківській в  області

26 Дозвіл на імпорт в Україну товарів, 
щодо яких застосовуються заходи  
нагляду або регіонального нагляду

Закон України «Про застосування  
спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну»

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України

27 Дозвіл на переведення земельних 
лісових ділянок до нелісових земель у 
цілях, пов’язаних з веденням лісового 
господарства, без їх вилучення у  
постійного лісокористувача

Лісовий кодекс України Івано-Франківське обласне управління 
лісового та мисливського господарства

28 Дозвіл на переміщення (перенесення) 
пам’ятки національного значення

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Кабінет Міністрів України

29 Дозвіл на переміщення (перенесення) 
пам’яток місцевого значення

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Міністерство культури України

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
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Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

30 Дозвіл на початок виконання робіт 
підвищеної небезпеки та початок 
експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки

Закон України «Про охорону праці» Управління Державної служби гірничого 
нагляду та промислової безпеки в  
Івано-Франківській області

31 Дозвіл на право ввезення (вивезення) 
чи на право транзиту наркотичних 
засобів, психотропних речовин або 
прекурсорів наркотичних засобів і 
психотропних речовин

Закон України «Про обіг в Україні 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів»

Державна служба України з контролю за 
наркотиками

32 Дозвіл на право ведення робіт, пов’яза-
них з діяльністю щодо охорони і  
вивчення археологічної спадщини

Закон України «Про охорону  
археологічної спадщини»

Міністерство культури України

33 Дозвіл на право займатися розведен-
ням у напіввільних умовах чи в неволі 
видів тварин, занесених до Червоної 
книги України

Закон України «Про тваринний світ», 
Закон України «Про Червону книгу 
України»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

34 Дозвіл на переселення тварин у нові 
місця перебування, акліматизацію 
нових для фауни України видів диких 
тварин, а також на здійснення заходів 
щодо схрещування диких тварин

Закон України «Про тваринний світ» Міністерство екології та природних 
ресурсів України

35 Дозвіл на проведення будь-яких 
діагностичних, експериментальних, 
випробувальних, вимірювальних 
робіт на підприємствах, в установах, 
організаціях, діяльність яких пов’язана 
з використанням біологічних агентів, 
хімічної сировини, продукції та речовин 
з джерелами іонізуючого та неіонізую-
чого випромінювання і радіоактивних 
речовин

Закон України «Про забезпечення  
санітарного та епідемічного  
благополуччя населення»

Головне управління державної  
санітарно-епідеміологічної служби в 
Івано-Франківській області

36 Дозвіл на проведення заходів із  
залученням тварин

Закон України «Про ветеринарну 
медицину»

Головне управління ветеринарної  
медицини в Івано-Франківській області

37 Дозвіл на проведення наукових  
експериментів над тваринами

Закон України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження»

Головне управління ветеринарної  
медицини в Івано-Франківській області

38 Дозвіл на проведення промислових 
випробувань дослідних і експеримен-
тальних зразків гірничошахтного  
устаткування та матеріалів, які  
застосовуються у шахтах і рудниках

Гірничий закон України Управління Державної служби гірничо-
го нагляду та промислової безпеки  в 
Івано-Франківській  області та Головне 
управління державної санітарно- 
епідеміологічної в Івано-Франківській  
області 

39 Дозвіл на проведення робіт на пам’ят-
ках місцевого значення (крім пам’яток 
археології), їх територіях та в зонах 
охорони, реєстрація дозволів на прове-
дення археологічних розвідок, розкопок

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Управління культури, національностей та 
релігій Івано-Франківської  
облдержадміністрації

40 Дозвіл на проведення робіт на пам’ят-
ках національного значення, їхніх 
територіях та в зонах охорони, на охо-
ронюваних археологічних територіях, в 
історичних ареалах населених пунктів

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Міністерство культури України

41 Дозвіл на реалізацію радіоелектронних 
засобів та випромінювальних  
пристроїв

Закон України «Про радіочастотний 
ресурс України»

Івано-Франківська філія Українського 
державного центру радіочастот

42 Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами

Закон України «Про рекламу» Виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад
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Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

43 Дозвіл на розміщення, будівництво 
споруд, об’єктів дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, прокладання 
інженерних мереж та виконання інших 
робіт у межах смуги відведення автомо-
більних доріг

Закон України «Про автомобільні 
дороги»

Служба автомобільних доріг в  
Івано-Франківській  області

44 Дозвіл на спеціальне використання 
об’єктів тваринного світу

Закон України «Про тваринний світ» Департамент екології та природних 
ресурсів Івано-Франківської  
облдержадміністрації

45 Дозвіл на спеціальне використання 
природних рослинних ресурсів 

Закон України «Про рослинний світ» Департамент біорізноманіття, охорони 
землі та екомережі Міністерства екології 
та природних ресурсів України, Депар-
тамент екології та природних ресурсів 
Івано-Франківської облдержадміністрації

46 Дозвіл на спеціальне водокористування Водний кодекс України Департамент екології та природних 
ресурсів Івано-Франківської  
облдержадміністрації

47 Дозвіл на транзитне переміщення 
незареєстрованих в Україні генетично 
модифікованих організмів

Закон України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуван-
ні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів»

Департамент біорізноманіття, охорони 
землі та екомережі Міністерство екології 
та природних ресурсів України

48 Письмова згода (повідомлення) на 
транскордонне перевезення  
небезпечних відходів

Закон України «Про відходи» Департамент екологічної безпеки  
Міністерства екології та природних 
ресурсів України

49 Дозвіл на участь у дорожньому русі 
транспортних засобів, вагові або  
габаритні параметри яких  
перевищують нормативні

Закон України «Про дорожній рух» Управління Державної автомобільної 
інспекції  Головного управління МВС 
України в Івано-Франківській області

50 Експлуатаційний дозвіл операторам 
потужностей (об’єктів), що здійснюють 
в Україні діяльність з виробництва та/
або обігу харчових продуктів, підкон-
трольних санітарній службі

Закон України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів»

Головне управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби в іва-
но-Франківській області (районні, міські 
управління державної санітарно-епідемі-
ологічної служби)

51 Експлуатаційний дозвіл операторам 
потужностей (об’єктів), що здійснюють 
виробництво харчових продуктів, під-
контрольних ветеринарній службі та для 
агропродовольчих ринків

Закон України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів»

Головне управління державної са-
нітарно-епідеміологічної служби в 
Івано-Франківській області (районні, 
міські управління державної санітар-
но-епідеміологічної служби) або Головне 
управління ветеринарної медицини в  
Івано-Франківській області (управління 
ветеринарної медицини в районах, 
містах)

52 Експлуатаційні  дозволи для потужнос-
тей (об’єктів): з переробки неїстівних 
продуктів тваринного походження; з 
виробництва, змішування та приготу-
вання кормових добавок, преміксів і 
кормів

Закон України «Про ветеринарну 
медицину»

Головне управління ветеринарної 
медицини в Івано-Франківській області 
(управління ветеринарної медицини в 
районах, містах)

53 Карантинний дозвіл (на імпорт або 
транзит)

Закон України «Про карантин рослин» Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба України

54 Карантинний сертифікат Закон України «Про карантин рослин» Державна інспекція з карантину рослин

55 Погодження відведення землі та 
водного простору для торговельного 
мореплавства, здійснення будівельних 
та інших робіт у зоні дії навігаційного 
обладнання і морських шляхів

Кодекс торговельного мореплавства 
України

Міністерство інфраструктури України, 
місцеві органи виконавчої влади,  
місцеві ради
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Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

56 Погодження відчуження або передачі 
пам’яток місцевого значення їхніми 
власниками чи уповноваженими ними 
органами іншим особам у володіння, 
користування або управління

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації

57 Погодження відчуження або передачі 
пам’яток національного значення 
їхніми власниками чи уповноваженими 
ними органами іншим особам у воло-
діння, користування або управління

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

58 Погодження маршрутів руху транспорт-
них засобів під час дорожнього  
перевезення небезпечних вантажів

Закон України «Про перевезення 
небезпечних вантажів», Закон України 
«Про дорожній рух»

Управління Державної автомобільної 
інспекції  Головного управління МВС 
України в Івано-Франківській області

59 Погодження програм та проектів місто-
будівних, архітектурних і ландшафтних 
перетворень, будівельних, меліора-
тивних, шляхових, земельних робіт, 
реалізація яких може позначитися на 
стані пам’яток місцевого значення, їх 
територій і зон охорони

Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»

Управління культури, національностей та 
релігій Івано-Франківської  
облдержадміністрації

60 Погодження  проектів щодо будівництва, 
реконструкції і ремонту автомобільних 
доріг, залізничних переїздів, комплексів 
дорожнього сервісу та інших споруд у 
межах смуги відведення автомобільних 
доріг або червоних ліній міських вулиць 
і доріг

Закон України «Про дорожній рух» Управління Державної автомобільної 
інспекції  Головного управління МВС 
України в Івано-Франківській області

61 Рішення про виділення у встановлено-
му порядку лісових ділянок для довго-
строкового тимчасового користування 
лісами

Лісовий кодекс України Сільські, селищні районні ради,  
райдержадміністрації,  
облдержадміністрації

62 Рішення про передачу у власність, 
надання у постійне користування та 
оренду земельних ділянок, що  
перебувають у державній або  
комунальній власності

Земельний кодекс України Сільські, селищні, міські ради,  
райдержадміністрації

63 Рішення про продаж земельних ділянок 
державної та комунальної власності

Земельний кодекс України Сільські, селищні, міські ради,  
райдержадміністрації

64 Свідоцтво на право вивезення  
(тимчасового вивезення) культурних  
цінностей

Закон України «Про вивезення, 
ввезення та повернення культурних 
цінностей»

Державна служба контролю за  
переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон Міністерства 
культури України

65 Свідоцтво про уповноваження на 
право підприємства та організації чи їх 
окремого підрозділу проводити  
державні випробування і повірку  
засобів вимірювальної техніки та  
атестацію методик виконання  
вимірювань

Закон України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність»

Департамент технічного регулювання 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України

66 Сертифікат про прийняття в  
експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, що належать до IV і V категорій  
складності

Закон України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»

Інспекція Державного архітектурно- 
будівельного контролю в області

67 Сертифікат  суб’єкта оціночної  
діяльності

Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні»

Фонд державного майна України
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Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

68 Підтвердження на ввезення в Україну 
насіння і садивного матеріалу сортів 
рослин, не внесених до Реєстру сортів 
рослин України та/або до Реєстру 
сортів рослин Організації економічного 
співробітництва та розвитку для селек-
ційних, дослідних робіт і експонування

Закон України «Про насіння і садивний 
матеріал»

Міністерство аграрної політики і  
продовольства України

69 Спеціальний дозвіл на зайняття  
народною медициною (цілительством)

Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я»

Міністерство охорони здоров‘я України 

70 Спеціальний дозвіл на користування 
нафтогазоносними надрами

Закон України «Про нафту і газ» Державна служба геології та надр 
України

71 Спеціальний дозвіл на спеціальне  
використання лісових ресурсів  
(лісорубний квиток, ордер, лісовий 
квиток)

Лісовий кодекс України Івано-Франківсье обласне управління 
лісового та мисливського господарства

72 Спеціальні дозволи на користування 
надрами у межах конкретних ділянок

Кодекс України про надра, Постано-
ви КМУ «Про затвердження Порядку 
проведення у 2010 році аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами» (від 21.07.2010 
№ 662) та «Про затвердження Порядку 
надання у 2010 році спеціальних дозво-
лів на користування надрами» (від 
23.06.2010 № 596)

Державна служба геології та надр 
України

73 Фітосанітарний сертифікат Закон України «Про карантин рослин» Державна інспекція з карантину рослин 
по Івано-Франківській області

74 Фітосанітарний сертифікат на  
реекспорт

Закон України «Про карантин рослин» Державна інспекція з карантину рослин 
по Івано-Франківській області

75 Дозвіл на спеціальне використання 
водних біоресурсів у рибогосподар-
ських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України «Про рибне господар-
ство, промислове рибальство та  
охорону водних біоресурсів»

Головне державне управління  
рибохорони та регулювання рибальства 
в Івано-Франківській області

76 Дозвіл на спеціальне використання 
водних біоресурсів за межами  
юрисдикції України

Закон України «Про рибне господар-
ство, промислове рибальство та  
охорону водних біоресурсів»

Державне агентство рибного  
господарства України

77 Форма реєстрації уловів (реекспорту) 
антарктичного та патагонського іклачів

Закон України «Про рибне господар-
ство, промислове рибальство та  
охорону водних біоресурсів»

Державне агентство рибного  
господарства України

78 Дозвіл на імпорт та експорт зразків 
видів дикої фауни і флори, сертифікат 
на пересувні виставки, реекспорт та 
інтродукцію з моря зазначених зразків, 
які є об’єктами регулювання Конвенції 
про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під  
загрозою зникнення, в частині осетро-
вих риб і виробленої з них продукції

Закон України «Про рибне  
господарство, промислове рибальство 
та охорону водних біоресурсів»

Державне агентство рибного  
господарства України

79 Підтвердження законності вилучення 
водних біоресурсів з середовища їх 
існування та переробки продуктів лову 
(у разі необхідності суб’єкту господарю-
вання для здійснення зовнішньоторго-
вельних операцій)

Закон України «Про рибне господар-
ство, промислове рибальство та  
охорону водних біоресурсів»

Державне агентство рибного  
господарства України

80 Дозвіл на порушення об’єктів  
благоустрою

Закон України «Про благоустрій  
населених пунктів»

Виконавчі органи сільських, селищних,  
міських рад
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Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Назва документа дозвільного характеру 
 

Законодавчий акт України Дозвільний орган, що видає

81 Дозвіл на провадження діяльності, 
спрямованої на штучні зміни стану 
атмосфери та атмосферних явищ у 
господарських цілях

Закон України «Про охорону  
атмосферного повітря»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

82 Дозвіл на проведення державної 
апробації (випробовувань) генетично 
модифікованих організмів у відкритій 
системі

Закон України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуван-
ні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України

83 Дозвіл на ввезення продукції, отрима-
ної з використанням генетично  
модифікованих організмів для  
науково-дослідних цілей

Закон України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуван-
ні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів»

Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство екології та природних 
ресурсів України,  Міністерство охорони 
здоров’я  України, Державна  
санітарно-епідеміологічна служба 
України, Державна ветеринарна і фіто 
санітарна  служба України 

84 Дозвіл на утримання диких тварин у 
неволі

Закон України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження»

Міністерство екології та природних 
ресурсів України
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Видача окремих документів дозвільного характеру 

Будівництво

Назва документа дозвільного  
характеру (дозвільно-погоджувальної 
процедури)

Нормативно-правові акти, 
якими передбачена видача 
документа

Дозвільний орган Перелік документів

Експертиза проекту будівництва
замовники будівництва, проек-
тувальники  (якщо це передба-
чено договором на виконання 
проектно-вишукувальних робіт)*

30 календарних днів

обчислюється на підставі націо-
нального стандарту України ****

Закон України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», 
постанова Кабінету Міністрів 
України від  11.05.2011 № 560 
«Про затвердження Порядку 
затвердження проектів будів-
ництва і проведення їх  
експертизи та визнання  
такими, що втратили чинність»

експертні організації 
незалежно від  
форми власності **

проект будівництва, оформлений  
відповідно до вимог державних  
стандартів, у паперовому (не більш як 
у трьох примірниках) та електронному 
вигляді ***

Дозвіл на виконання будівельних робіт
замовники будівництва

10 робочих днів

безкоштовно

Закон України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», 
постанова Кабінету Міністрів 
України від   13.04.2011 №466 
«Деякі питання виконання під-
готовчих і будівельних робіт»

інспекція  
Державного  
архітектурно- 
будівельного  
контролю в області

1) заява;
2) копія документа, що посвідчує право 
власності чи користування земельною 
ділянкою, або копія договору суперфіцію; 
3) затверджена проектна документація на 
будівництво;
4) копія документа, що посвідчує право 
власності на будинок чи споруду або  
письмова згода його власника на 
проведення будівельних робіт (у разі 
реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту об’єкта);
5) копія ліцензії на виконання будівельних 
робіт, засвідчена в установленому  
порядку (у разі потреби); 
6) копії документів про призначення осіб, 
відповідальних за виконання будівельних 
робіт, осіб, які здійснюють авторський і 
технічний нагляд;
7) копії кваліфікаційних сертифікатів, 
засвідчені в установленому порядку

Сертифікат відповідності закінченого 
будівництвом об’єкта проектній 
документації, державним будівельним 
нормам, стандартам і правилам

замовники будівництва об’єктів 
IV і V категорії складності

10 робочих днів

щодо об’єктів IV категорії 
складності – 4,6 мінімальної 
заробітної плати, V категорії 
складності – 5,2 мінімальної 
заробітної плати

Закон України «Про  
регулювання містобудівної  
діяльності», постанова  
Кабінету Міністрів України від   
13.04.2011 №466 «Питання 
прийняття в експлуатацію  
закінчених будівництвом 
об’єктів»

інспекція  
Державного  
архітектурно- 
будівельного  
контролю в області

1) заява про видачу сертифіката; 
2) акт готовності об’єкта до експлуатації

* Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які належать до IV і V категорій складності, 
споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, споруджуються із 
залученням бюджетних коштів, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, 
наданих під державні гарантії, – щодо кошторисної частини проектної документації проекти будівництва об’єктів 
I-III категорій складності не підлягають обов’язковій експертизі.

** Експертиза проектів будівництва об’єктів IV і V категорій складності, що споруджуються за рахунок бюджетних 
коштів,  державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 
гарантії, проводиться експертною організацією державної форми власності.

*** Для об’єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка 
їх впливу на навколишнє природне середовище,– 90 календарних днів; для об’єктів I-III категорії складності, 
що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, а також для 
кошторисної частини проекту будівництва об’єктів I-III категорії складності – 15 календарних днів.

Отримувачі Строк видачі документа Оплата

**** ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 
документації на будівництво» шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних 
робіт до розрахункової бази.
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Видача окремих документів дозвільного характеру 

Дозволи на початок роботи

Назва документа дозвільного 
характеру (дозвільно- 
погоджувальної процедури)

Нормативно-правові акти, 
якими передбачена видача 
документа

Дозвільний 
орган

Перелік документів

Висновок державної санітарно- 
гігієнічної експертизи на  
сировину, продукцію

замовники будівництва, 
проектувальники  (якщо це 
передбачено договором на 
виконання проектно- 
вишукувальних робіт)

30 днів *

відповідно до Тарифів 
(прейскурантів) на роботи і 
послуги, що виконуються і 
надаються за плату устано-
вами та закладами СЕС **

Закон України  «Про за-
безпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя 
населення», наказ Мініс-
терства охорони здоров’я 
України   від 09.10.2001 № 
247 «Про затвердження Тим-
часового порядку проведен-
ня державної санітарно-гігіє-
нічної експертизи» 

районні (міські) 
санітарно- 
епідеміологічні 
станції 

1) заява;
2) специфікація (довідка про повний склад об’єкта 
експертизи та показники його ідентифікації);
3) документ власника, який декларує відповідність 
об’єкта визначеним в Україні вимогам щодо їх якості 
та безпеки для здоров’я людини; 
4) дані щодо реєстрації об’єкта експертизи в країні 
виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, 
де зареєстрований об’єкт; 
5) рекомендації із застосування та інструкція для 
споживача;
6) етикетка; 
7) документи з країни-постачальника (виробника), що 
засвідчують безпечність об’єкта експертизи;
8) лист від виробника (власника) про надання зразків 
або акт відбору зразків для проведення досліджень; 
9) зразки об’єкта експертизи;  
10) нормативний документ та технічна документація, 
у відповідності до яких виготовлений об’єкт  
(за наявності); 
11) акт про обстеження підприємства-виробника про-
дукції (за наявності); висновки галузевих експертиз 
або фахівців та інші матеріали, що характеризують її 
виробництво за показниками якості і безпечності;
12) ветеринарний дозвіл (для продукції тваринного 
походження)або карантинний дозвіл (для продукції 
рослинного походження), якщо їх наявність передба-
чена чинним в Україні законодавством;
13) протоколи досліджень об’єкта експертизи за 
показниками якості та безпеки (якщо дослідження 
проводились раніше);
14) токсикологічне досьє (для основних діючих  
речовин, а також для спеціальних інгредієнтів); 
15) результати клінічних, натурних випробувань, 
епідеміологічних, популяційних досліджень тощо або 
науково обґрунтовані докази їх недоцільності; 
16) методи контролю небезпечних чинників в  
об’єктах експертизи

Дозвіл на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

роботодавці, які  
виконують роботи підвище-
ної небезпеки або експлуа-
тують машини, механізми, 
устаткування підвищеної 
небезпеки

10 робочих днів

безплатно****

Закону України  «Про охорону 
праці», постанова  
Кабінету Міністрів України  
від 26.10.2011 №1107 «Про 
затвердження Порядку 
видачі дозволів на вико-
нання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуата-
цію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки»***

управління  
Державної 
служби  
гірничого  
нагляду та  
промислової 
безпеки в 
області

1) заява;
2) висновок експертизи щодо додержання вимог  
законодавства з питань охорони праці та  
промислової безпеки стосовно об’єкта експертизи

*Тарифи (прейскуранти), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351.

** Державна санітарно-епідеміологічна експертиза нових харчових продуктів проводиться протягом 90 робо-
чих днів після отримання повної заявки на експертизу нових харчових продуктів. У термін експертизи не 
входить час, протягом якого об’єкт перебуває на додаткових дослідженнях, та час, що необхідний заявникові 
для усунення зауважень.

**** Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва визначається 
експертними організаціями на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04.11 2009 № 1251.

*** Роботи підвищеної небезпеки  зазначені у додатку 2, а машини, механізми, устаткування підвищеної 
небезпеки – у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого 
постанова Кабінету Міністрів України  від 26.10.2011 №1107.

Отримувачі Строк видачі документа Оплата
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Видача окремих документів дозвільного характеру 

Дозволи на початок роботи

Назва документа дозвільного ха-
рактеру (дозвільно-погоджувальної 
процедури)

Нормативно-правові акти, 
якими передбачена видача 
документа

Дозвільний орган Перелік документів

Висновок державної санітарно- 
гігієнічної експертизи на технологію, 
діючий об’єкт

власники діючих об’єктів,  
оператори технологічних про-
цесів

30 днів*

відповідно до Тарифів (прей-
скурантів) на роботи і послуги, 
що виконуються і надаються за 
плату установами та закладами 
СЕС **

Закон України «Про  
забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя 
населення», Наказ  
Міністерства охорони здоров’я 
України  від 09.10.2001 № 247 
«Про затвердження  
Тимчасового порядку  
проведення державної  
санітарно-гігієнічної  
експертизи»

районні (міські) 
санітарно- 
епідеміологічні 
станції

1) заявка; 
2) специфікація (довідка про повний 
склад об’єкта експертизи та показники 
його ідентифікації);
З) документ власника, що декларує від-
повідність об’єкта визначеним в Україні 
вимогам щодо їх безпеки для здоров’я 
людини;
4) дані щодо реєстрації об’єкта експер-
тизи в країні виробника (для зарубіжної 
продукції) та перелік країн, де зареєстро-
ваний об’єкт експертизи; 
5) рекомендації із застосування та техно-
логічна інструкція експлуатації;
6) документи з країни-постачальника 
(виробника), що засвідчують безпечність 
об’єкта;
7) лист від виробника (власника) про 
надання зразків або акт відбору зразків 
для проведення досліджень;
8) зразки об’єкта; 
9) НД та технічна документація, у відпо-
відності до яких виготовлений об’єкт, а 
також технологічна документація (процес, 
регламент, інструкція тощо) (за наявності);
10) протоколи досліджень об’єкта експер-
тизи за показниками якості та безпеки, 
якщо дослідження проводились раніше 
(за наявності);
11) акт про обстеження підприємства (за 
наявності); висновки галузевих експертиз 
або фахівців та інші матеріали, що харак-
теризують її виробництво за показниками 
безпечності

Експлуатаційний дозвіл для потужнос-
тей (об’єктів) з виробництва, перероб-
ки або реалізації харчових продуктів

оператори потужностей з 
виробництва, переробки або 
реалізації харчових 
продуктів***

30 днів

200 грн.

Закон України «Про безпечність 
та якість харчових продуктів», 
постанова Кабінету Міністрів 
України  від 12.05.2007 № 712 
«Про затвердження Порядку 
видачі експлуатаційного дозво-
лу для потужностей (об’єктів) з 
виробництва, переробки або 
реалізації харчових продуктів»

Головне управління  
державної  
санітарно- 
епідеміологічної 
служби  в області 
(Головне управління 
ветеринарної  
медицини в 
області)****

1) заява;
2) копія документа, який підтверджує 
прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта; 
3) перелік харчових продуктів, що  
виробляються, переробляються або  
реалізуються, за підписом заявника; 
4) протоколи досліджень харчових  
продуктів, проведених акредитованими  
лабораторіями

* У вказаний термін  не входить час, протягом якого проводяться дослідження об’єкта та час,протягом якого заяв-
ник враховує зауваження до документів.

**Тарифи (прейскуранти), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351.

*** Оператори потужностей (об’єктів) повинні отримати експлуатаційний дозвіл на кожну з потужностей (об’єк-
тів) після введення в експлуатацію побудованих (реконструйованих) об’єктів з виробництва, переробки або 
реалізації харчових продуктів; у разі зміни виду господарської діяльності та стану капітальних приміщень;якщо 
експлуатаційний дозвіл був анульований, у разі здійснення експорту харчових продуктів.

**** Головне управління  державної санітарно-епідеміологічної служби  видає експлуатаційні дозволи операторам 
потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та /або обігу харчових продуктів, 
підконтрольних санітарній службі, а Головне управління ветеринарної медицини – операторам потужностей 
(об’єктів), що здійснюють діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та 
операторами агропродовольчих чинників.

Отримувачі Строк видачі документа Оплата
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Видача окремих документів дозвільного характеру 

Дозволи на початок роботи

Назва документа дозвільного  
характеру (дозвільно-погоджувальної 
процедури)

Нормативно-правові акти, 
якими передбачена видача 
документа

Дозвільний орган Перелік документів

Дозвіл на початок роботи підприємств 
та оренду приміщень

новостворені підприємства, 
фізичні особи, які почина-
ють господарську діяльність, 
суб’єкти господарювання, які 
впроваджують нові технології, 
орендують будь-які приміщення

10 робочих днів

безкоштовно

Закон України «Про пожежну 
безпеку», постанова Кабі-
нету Міністрів України від 
14.02.2001 № 150 «Про 
затвердження Порядку видачі 
Державною інспекцією  
техногенної безпеки дозволу на 
початок роботи підприємств та 
оренду приміщень»

Органи (управління) 
Державної інспекції 
техногенної безпеки 
в області (районах, 
містах)

1) Заява; 
2) Матеріали експертизи (обстеження) 
протипожежного стану підприємства, 
об’єкта чи приміщення;
3) Завірена копія свідоцтва про власність 
на об’єкт (приміщення) або копія  
договору оренди

Отримувачі Строк видачі документа Оплата
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Земельні відносини

Земельний кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про оцінку земель»

Суб’єктами права власності на землю в Україні є:

 { громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності;

 { територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи 
місцевого самоврядування, – на землі комунальної власності;

 { держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі 
державної власності.

Приватна власність 
на землю

Право власності 
на землю

Громадяни України

Іноземні громадяни та особи 
без громадянства

Юридичні особи, засновані 
громадянами 
України або юридичними  
особами України

Іноземні юридичні особи,   
підприємства, засновані за 
участю іноземних юридичних і 
фізичних осіб

будь-які земельні ділянки

земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення у межах населених пунктів;

земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів, 
на яких розташовані об’єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві приватної 
власності;

земельні ділянки для здійснення  
підприємницької діяльності;

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;

земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів у 
разі придбання об’єктів нерухомого майна.

придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, 
міни, іншими цивільно-правовими договорами; 
безоплатна передачі із земель державної та комунальної власності;
приватизація земельних ділянок, що були раніше надані у 
користування;
прийняття спадщини;
виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

придбання за договором купівлі- 
продажу, ренти, дарування, міни, 
іншими цивільно-правовими 
договорами; 
викуп земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві 
власності;
прийняття спадщини.
придбання за договором купівлі- 
продажу, ренти, дарування, міни, 
іншими цивільно-правовими 
договорами; 
внесення земельних ділянок її 
засновниками до статутного  
капіталу юридичної особи;
прийняття спадщини;
виникнення інших підстав,  
передбачених законом.

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

Продаж земельних ділянок 
державної чи комунальної 
власності або прав на них

Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, 
суперфіцію, емфітевзису) громадянам та юридичним особам здійснюється  
уповноваженими  органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Як правило, продаж земель державної власності здійснюється районними державними 
адміністраціями, а надання земель комунальної власності – сільськими, селищними, 
міськими радами.
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Основні стадії процедури продажу земельної ділянки

Земельні відносини

Рішення про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору  
купівлі-продажу земельної ділянки між органом виконавчої влади (органом місцевого 
самоврядування) та покупцем. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає 
нотаріальному посвідченню. 
Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що  
проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію. Ціна земельної ділянки 
площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно- 
оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною у 
технічній документації.
Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням 
платежу за згодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років. 
Документ про оплату ціни земельної ділянки або про сплату першого платежу (у разі 
продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для видачі  
державного акта на право власності на земельну ділянку та  державної реєстрації 
права власності на земельну ділянку.
У випадках, передбачених главою 21 Земельного кодексу України, продаж  
земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється на земельних 
торгах. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення  
якого укладається договір купівлі-продажу з переможцем земельних торгів, який  
запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, 
Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем торгів не пізніше трьох 
банківських днів з дня укладення відповідного договору.

Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у 
власність, подають: 

 { заяву (клопотання) до  органу виконавчої влади (органу місцевого  
самоврядування);

 { документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі  
його наявності);  

 { документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та 
споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на  
земельній ділянці будівель, споруд);  

 { копії установчих документів юридичної особи, а для громадянина - копію 
документа, що посвідчує особу. 

Орган виконавчої влади (орган місцевого самоврядування) у місячний строк  
розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект  
відсутній) та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про 
відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

1

2

При прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена особа  
виготовляє проект землеустрою та погоджує його з територіальним органом 
Держкомзему. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  
межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного 
пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування 
такого об’єкта, також погоджується органом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації (міської ради). У випадках, передбачених  
законодавством, проект землеустрою погоджується також з іншими органами 
влади та проходить державну землевпорядну експертизу.

3

За наявності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орган 
виконавчої влади (орган місцевого самоврядування) приймає рішення про 
продаж земельної ділянки та  про проведення її експертної грошової оцінки 
(якщо рішення про проведення експертної грошової оцінки не приймалось 
раніше). 
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Земельні відносини

Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, 
на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, іноземним юридичним особам 
здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані 
об’єкти, які підлягають приватизації, іноземним юридичним особам здійснюється  
державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад,  
здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

У разі визнання іноземних юридичних осіб переможцями земельних торгів договір  
купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається 
після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про 
продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У 
разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні 
земельні торги за відповідним лотом вважаються такими, що не відбулися.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних  
громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною  
юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської  
діяльності на території України.

Особливості продажу земельних 
ділянок державної або  

комунальної власності іноземним 
юридичним особам 

Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда,  
суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого 
майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 
конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, передбачених Земельним  
кодексом України.

Зокрема, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні 
ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

 { розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), 
що перебувають у власності відповідних  фізичних або юридичних осіб; 

 { надання земельних ділянок для потреб приватного партнера в рамках державно- 
приватного партнерства відповідно до закону; 

 { будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,  
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства  
(крім об’єктів дорожнього сервісу);

 { створення озеленених територій загального користування;
 { будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпере-

робних об’єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і 
протиселевих споруд);

 { розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;
 { надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово  

відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;
 { надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи примусово 

відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки 
колишньому власнику або його спадкоємцю (правонаступнику) у разі, якщо така 
потреба відпала;

 { поновлення договорів оренди землі;
 { використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності; 
 { передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна,  

розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності; 
 { надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих 

індустріальних парків.

За результатом земельних торгів з їх учасником (переможцем), який запропонував най-
вищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, 
зафіксовану в ході проведення земельних торгів у формі аукціону укладається договір 
купівлі-продажу, оренди.

Земельні торги
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Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам 
України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам,  
міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою – не більше 5 років та  
довгостроковою – не більше 50 років. У разі створення індустріального парку на  
землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на 
строк не менше 30 років.
Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця  
передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда).
Надання земельних ділянок державної або комунальної власності  в оренду  
здійснюється уповноваженими  органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування  Як правило, надання  в оренду земель державної власності  
здійснюється районними державними адміністраціями, а земель комунальної  
власності – сільськими, селищними, міськими радами.
Основні стадії процедури:

Надання земельних ділянок  
державної або комунальної  

власності в оренду

Земельні відносини

Орендар  реєструє право оренди землі в органах державної реєстраційної служби.
Орендна плата за землю визначається на  підставі нормативної грошової оцінки 
землі. У випадках, передбачених главою 21 Земельного кодексу України, визначення 
орендарів земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється на 
земельних торгах. 
Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на 
земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного 
капіталу власником земельної ділянки, на строк до 50 років, крім випадків,  
визначених законом.

У разі надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення чи 
формування нових земельних ділянок зацікавлена особа звертається до 
органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з клопотанням 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки.

Протягом 1 місяця орган виконавчої влади (орган місцевого  
самоврядування) розглядає клопотання і дає дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану 
відмову у його наданні. 

1

Зацікавлена особа виготовляє проект землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки  та погоджує його з територіальним органом Держкомзему.  
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населе-
ного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій 
розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого  
об’єкта, також погоджується органом містобудування та архітектури  
райдержадміністрації (міської ради). У випадках, передбачених  
законодавством проект погоджується також  з іншими органами влади та 
проходить державну землевпорядну експертизу.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  подається до  
органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), який  у  
двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою (позитивного  
висновку державної землевпорядної експертизи) приймає рішення про 
надання земельної ділянки  в оренду.
У випадках, коли розроблення проекту землеустрою не вимагається законом, 
рішення про надання земельної ділянки в оренду приймається на підставі  
технічної документації із землеустрою щодо складання документа, який  
посвідчує право користування земельною ділянкою.

2

На підставі рішення про надання земельної ділянки в оренду між органом 
виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), що прийняв таке 
рішення, та орендарем укладається договір оренди землі. 3
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Вік працівника
Кодекс законів про працю України
Закон України «Про оплату праці»
Закон України «Про відпустки»
Закон України «Про охорону праці»

заборона    
випробувального  

терміну при 
прийнятті 
на роботу

щорічні медичні 
огляди

обов’язкова 
письмова форма 

трудового 
договору

щорічна  
оплачувана 

відпустка тривалістю 
31 календарний 

день

Як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями 
(субота та неділя). На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером 
виробництва та умовами праці запровадження п’ятиденного робочого тижня є  
недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. 
При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може  
перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин – при тижневій нормі 36 
годин і 4 години – при тижневій нормі 24 години.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім  
працівників, для яких встановлений скорочений робочий тиждень, скорочується на 
одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижнях.  
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не 
може перевищувати 5 годин.

При роботі з нічний час (з  22.00 до 6.00) встановлена тривалість роботи (зміни) 
скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких 
уже передбачено скорочення робочого часу. Тривалість нічної роботи зрівнюється з 
денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у  
безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому 
тижні з одним вихідним днем.

Робочий час
 Кодекс законів про працю України

не може 
 перевищувати 

40 годин

1. Для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком 
від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) 
– 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом 
навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини з 
тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку.

2. Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більш як 
36 годин на тиждень. 

Тривалість 
робочого 

тижня

нормальна 
тривалість 

скорочена 
тривалість

Досягнення  працівником пенсійного віку не є підставою для припинення трудового 
договору.

Особливості 
праці 
неповнолітніх

4ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Р О З Д І Л    4

Законодавство України  допускає працевлаштування громадян з 16 років. За згодою 
одного із батьків або особи, яка його замінює, можуть, як виняток, прийматись на 
роботу особи, віком від 16 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних  
закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує  
процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними  
чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.
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Щорічні відпустки
 Кодекс законів про працю України

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24  
календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення  
трудового договору. Право на щорічну відпустку виникає у працівника, як правило, після 
шести місяців роботи в організації.

Деяким категоріям працівників надається щорічна відпустка більшої тривалості, а саме:

 { промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електро-
енергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на 
роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних 
роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних  
копалин – 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 
2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів;

 { працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і  
рудниках глибиною 150 метрів і нижче – 28 календарних днів незалежно від стажу 
роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів – 24 календарних 
дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві 2 
роки і більше;

 { працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних  
заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських  
господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших  
підприємств, а також лісництв – 28 календарних днів за Списком робіт, професій і 
посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

 { воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин – 30 календарних днів, 
невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин – 24 календарних дні із 
збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 
28 календарних днів;

 { інвалідам I і II груп – 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів;

 { особам віком до вісімнадцяти років – 31 календарний день.

Прийняття на роботу. Трудовий договір
 Кодекс законів про працю України

Прийняття на роботу оформлюється наказом керівника підприємства. При прийнятті на 
роботу може оформлюватися письмовий трудовий договір, який в окремих випадках є 
обов’язковим. У більшості випадків трудовий договір вважається укладеним за фактом 
видання наказу при прийняття на роботу.

При укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування з 
метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про  
випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на 
роботу.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством 
України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням 
з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців. 
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного 
місяця. 
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Надурочні роботи
Кодекс законів про працю України

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня.  
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у 
таких випадках:

1. При проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення 
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайного усунення їх 
наслідків;

2. При проведенні громадсько необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, 
опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових 
або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

3. При необхідності закінчити розпочату роботу, яка внаслідок непередбачених  
обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути 
закінчена у нормальний робочий час, коли її припинення може призвести до  
псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі  
необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, 
коли їх несправність викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;

4. За необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою  
недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призначення;

5. Для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота 
не допускає перерви; у цих випадках власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, 
організації. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника  
чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиж-
день, а при шестиденному робочому тижні – один вихідний день. Загальним вихідним 
днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не 
визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, 
організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації (як правило, це 
субота).

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у таких  
виняткових випадках:

1. Для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,  
виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків.

2. Для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під  
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, їх загибель або псування майна.

3. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного  
виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства,  
установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів.

4. Для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою  
запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у  
пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 
відпочинку або оплатою у подвійному розмірі.

У випадку, коли святковий або неробочий день  збігається з вихідним днем, вихідний 
день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Вихідні, святкові та неробочі дні

В Україні 
встановлені 
такі 
святкові та 
неробочі дні

9 травня 
День 

 Перемоги

28 червня 
День 

Конституції 
України24 серпня 

День 
незалежності 

України

1 січня
Новий рік

7 січня 
Різдво 

Христове

8 березня 
Міжнародний 
жіночий день

1-2 травня 
День 

солідарності 
трудящих

один день 
(неділя)

Пасха (Велик-
день)

один день 
(неділя) 
Трійця
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Оплата праці

Кодекс законів про працю України 
Закон України «Про оплату праці»
Закон України «Про статус гірських населених 
пунктів в Україні»

Основна  
заробітна  
плата

винагорода за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові 

обов’язки), яка встановлюється у 
вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та 
посадових окладів для службовців

Додаткова  
заробітна плата

заохочувальні та компенсаційні виплати  
у формі винагород за підсумками  

роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями,  

компенсаційні та інші грошові і  
матеріальні виплати, які не передбачені 

актами чинного законодавства

Інші  
заохочувальні 
виплати

винагорода за працю понад  
установлені норми, за трудові успіхи 

та винахідливість і за особливі умови 
праці, яка  включає доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; 

премії, пов’язані з виконанням  
виробничих завдань і функцій

Законодавством України (як правило, Законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік) встановлюється мінімальна 
заробітна плата – розмір заробітної плати за просту, неквалі-
фіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 
виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці 
(обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються 
доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.  

На 2014 рік в Україні  встановлено такі розміри мінімальної 
заробітної плати:

 { у місячному розмірі: з 1 січня – 1218 гривень

 { у погодинному розмірі: з 1 січня – 7,3 гривні

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про статус гірських  
населених пунктів в Україні» розмір державних пенсій, стипен-
дій, всіх передбачених чинним законодавством видів держав-
ної матеріальної допомоги громадянам, котрі одержали статус 
особи, яка працює, проживає або навчається на території 
населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується 
на 20 відсотків. Крім того, як передбачає постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.08.1995 № 647 «Про умови оплати 
праці осіб, які працюють в гірських районах, на підприємствах, 
в установах, організаціях, розташованих на території насе-
лених пунктів, яким надано статус гірських”, тарифні ставки 
і посадові оклади працівників генеральною, галузевими та 
регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а 
також встановлені за рішенням Кабінету Міністрів України або 
за його дорученням, підвищуються на 25 відсотків. Ця норма 
застосовується також до працівників, які постійно працюють у  
філіях, представництвах, відділеннях, інших відокремлених під-
розділах підприємств, установ, організацій, якщо такі відокрем-
лені підрозділи  розташовані у гірських населених пунктах.

Оплата праці працівників здійснюється за погодинною,  
відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може 
провадитися за результатами індивідуальних і колективних 
робіт.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми  
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород 
та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються  
підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з  
дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими 
(регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі,  
організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці 
питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим  
представником), який представляє інтереси більшості працівників, а у разі його  
відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи 
днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати 
заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 
виплачується напередодні.
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База нарахування* 

*  До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької  
діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не  
перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але  
спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу.

Платники єдиного внеску База нарахування

підприємства, установи та організації, інші 
юридичні особи, які використовують працю 
фізичних осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах,  
передбачених законодавством,  
чи за цивільно-правовими договорами 

сума нарахованої заробітної плати за видами 
виплат, які включають основну та додаткову 
заробітну плату, інші заохочувальні та ком-
пенсаційні виплати, у тому числі в натураль-
ній формі, що визначаються відповідно до 
Закону України «Про оплату праці», та суму 
винагороди фізичним особам за виконання 
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими 
договорами

філії, представництва, відділення та інші  
відокремлені підрозділи зазначених  
підприємств, установ і організацій, інших 
юридичних осіб, які мають окремий баланс 

фізичні особи-підприємці (крім тих, які обрали 
спрощену систему оподаткування)

сума доходу (прибутку), отриманого від їх 
діяльності, що підлягає обкладенню податком 
на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що 
розподіляється між членами сім’ї, які беруть 
участь у провадженні ними підприємницької 
діяльності. При цьому сума єдиного внеску не 
може бути меншою за розмір мінімального 
страхового внеску за кожну особу за місяць, у 
якому отримано дохід (прибуток)

фізичні особи-підприємці, які обрали  
спрощену систему оподаткування

визначають базу нарахування самостійно 
для себе та членів сім’ї, які беруть участь у 
провадженні ними підприємницької діяльності, 
але не більше максимальної величини бази 
нарахування єдиного внеску, встановленої 
цим Законом. При цьому сума єдиного внеску 
не може бути меншою за розмір мінімального 
страхового внеску за кожну особу

Єдиний внесок для роботодавців 
встановлюється у відсотках до бази 
нарахування єдиного внеску (за 
винятком винагороди за цивільно-пра-
вовими договорами) відповідно до 
класів професійного ризику вироб-
ництва, до яких віднесено платників 
єдиного внеску, з урахуванням видів 
їх економічної діяльності. Конкретні 
ставки єдиного внеску встановлені   
ст. 8 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування».

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»

Платниками єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування є, зокрема, роботодавці 
– юридичні особи, їх відокремлені 
підрозділи та фізичні особи-підприємці.

Звільнення працівника
 Кодекс законів про працю України

Про наступне вивільнення власник або уповноважений ним орган письмово  
попереджає працівника не, пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням 
про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або 
уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, 
в установі, організації. За відсутності роботи за відповідною професією чи  
спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на 
тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається 
за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. 

Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної 
служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, 
спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути  
виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником 
вимоги про розрахунок. В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним 
органу належних звільненому працівникові сум у зазначені строки, за відсутності  
спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити  
працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного  
розрахунку.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
він зобов’язаний також у день звільнення надати йому копію відповідного наказу. В 
інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Власник 
або уповноважений ним орган 

зобов’язаний 
в день звільнення

видати 
працівнику 

копію наказу про 
звільнення з 

роботи

видати праців-
нику належно 

оформлену трудо-
ву книжку 

провести повний 
розрахунок з 
працівником
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зміни в організації виробництва і праці

Кодекс законів про працю України
Закон України «Про колективні договори і угоди»

Колективний договір укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 
зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин 
і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають права 
юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах  
підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом 
(особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно 
до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних 
зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових 
організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю 
членів кожної первинної профспілкової організації) утворити об’єднаний представницький 
орган для укладення колективного договору. В цьому разі кожна первинна профспілкова 
організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним  
договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, 
що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, позбавляється права 
представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

Колективний договір

нормування і оплати праці, встановлення  форм, 
системи, розмірів заробітної плати та інших видів 
трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.)

забезпечення продуктивної зайнятості

встановлення гарантій, компенсацій, пільг

участі трудового колективу у формуванні, розподілі та 
використанні прибутку підприємства, установи, 

організації (якщо це передбачено статутом)

забезпечення рівних прав та можливостей  
жінок і чоловіків

режиму роботи, тривалості 
робочого часу і відпочинку

умов і охорони праці

умов регулювання фондів оплати праці та  
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці

забезпечення житлово-побутового, культурного, 
медичного обслуговування, організації 
оздоровлення і відпочинку працівників

гарантій діяльності профспілкової чи інших 
представницьких організацій трудящих

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і 
угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними державними  
адміністраціями (виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення).

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства,  
установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є 
обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників  
підприємства, установи, організації.

Зміст колективного договору визначається  
сторонами. У колективному договорі встановлюються 
взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання  
виробничих, трудових, соціально-економічних відносин:

Контакти:
Департамент соціальної політики 
Івано-Франківської обласної  
державної адміністрації

вул. Л. Курбаса, 2
місто Івано-Франківськ
76000 
+38 (0342) 75 24 67
+38 (0342) 50 30 82
ifsz@vega.com.ua



55

Залучення праці громадян на підставі цивільно-правових договорів 
Цивільний кодекс України, Кодекс законів  
про працю України
Закон України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»

Цивільний кодекс України прямо 
передбачає такі види договорів, що 
передбачають обов’язки громадян, 

які можуть виконуватися і за  
трудовим договором:

Таблиця 5.  Порівняльна характеристика трудового та цивільно-правового договорів  
Трудовий договір Цивільно-правовий договір

Предметом є процес праці, а саме: виконання 
роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, 
посадою, тобто виконання працівником певної 
трудової функції. При цьому трудова функція 
працівника, як правило, не передбачає ніякого 
кінцевого результату, за винятком строкових 
трудових договорів

Предметом договору є кінцевий результат, тобто 
виконання підрядником обумовленої роботи, 
спрямованої на досягнення кінцевого результату

Трудовий договір може бути: безстроковим, тобто 
укладеним на невизначений строк, строковим, 
тобто укладеним на визначений строк,  
встановленим за погодженням сторін, укладеним 
на час виконання певної роботи

Строк цивільно-правового договору  
встановлюються за домовленістю сторін

Трудовий договір повинен містити основні та 
додаткові умови праці:
1. Основні умови: місце роботи; трудові функції; 
оплата праці
2.  Додаткові умови (можуть встановлюватися за 
бажанням однієї зі сторін трудового договору): 
випробування; встановлення індивідуального 
режиму роботи

Зміст цивільно-правового договору становлять 
умови, визначені згодою сторін, та умови, які є 
обов'язковими відповідно до актів цивільного 
законодавства: конкретний вид робіт, послуг, 
розмір оплати; строк (термін) виконання (права 
та обов’язки сторін (залежно від виду договору)

Працівник зобов'язаний виконувати доручену 
йому роботу особисто

Виконавець  при виконанні роботи має право, 
якщо інше не встановлено договором, залучати 
до виконання роботи інших осіб. При цьому 
виконавець несе відповідальність перед замов-
ником за результат роботи

Працівник зобов'язаний виконувати посадові 
інструкції, правила внутрішнього трудового  
розпорядку, нормативні акти з охорони праці та 
техніки безпеки

Виконавець не зобов'язаний виконувати прави-
ла внутрішнього трудового розпорядку, а також, 
якщо перебуває за межами підприємства – 
нормативні акти з охорони праці та техніки 
безпеки 

Оплата праці здійснюється на підставі чинного 
законодавства та внутрішніх актів роботодавця 
про оплату праці

Вартість  робіт (послуг) або способи її  
визначення, а також порядок оплати  
регулюються договором

 Роботодавець зобов’язаний створити  безпечні та 
нешкідливі умови праці

Замовник не зобов'язаний забезпечувати  
виконавцю належні та безпечні умови праці

Роботодавець сплачує єдиний внесок на загаль-
нообов’язкове  державне соціальне страхування 
у відсотках до бази нарахування єдиного внеску 
відповідно до класів професійного ризику

Роботодавець сплачує єдиний внесок на загаль-
нообов’язкове  державне соціальне страхування 
у розмірі 34,7% до бази нарахування єдиного 
внеску

Трудовий договір укладається у письмовій чи усній 
формах. Укладення трудового договору оформ-
ляється наказом роботодавця про зарахування 
працівника на роботу. Вноситься відповідний 
запис у трудову книжку  Порядок прийняття на ро-
боту встановлюється на конкретному підприємстві 
правилами внутрішнього трудового розпорядку

Цивільно-правовий договір укладається , як  
правило, у письмові формі. Наказ про прийняття 
на роботу не видається. Запис до трудової  
книжки не вноситься

Трудовий договір може бути розірваний з підстав 
та у порядку, передбаченому Кодексом законів 
про працю України. Про звільнення видається 
наказ роботодавця та вноситься запис до трудової 
книжки

Підстави, порядок та наслідки припинення  
цивільно –правового договору визначаються  
цивільним законодавством та згаданим  
договором

Цивільно-правовий договір встановлює майнові та пов’язані з ними особисті  
немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України. Майновим  
відносинам, регульованих цивільним правом, притаманні й такі ознаки, як рівність 
учасників, їх майнова самостійність. 

Відповідно до норм Цивільного кодексу України  сторони є вільними в укладенні 
договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього 
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог  
розумності та справедливості. Змістом цивільно-правового договору є, по-перше, 
умови, які визнані необхідними за законом, а, по-друге, умови, щодо яких за заявою 
однієї із сторін повинна бути досягнута згода сторін. Якщо з  таких умов сторонами  не 
досягнуто згоди, то договір вважається не укладеним.

договір         
підряду

договір 
доручення

договір 
перевезення

договір 
про надання 

послуг

авторський
договір
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Закон України  «Про зайнятість населення»
Закон України  «Про правовий статус  
іноземців та осіб без громадянства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.04.2009 № 322 «Про затвердження 
Порядку видачі, продовження строку дії та 
анулювання дозволів на використання  
праці іноземців та осіб без громадянства»

Дозвіл на використання праці іноземця. Посвідка на тимчасове проживання

Роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на 
умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцю державною службою 
зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

Дозвіл на використання праці іноземця та особи без громадянства (далі – іноземець), що 
надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному 
робочому місці або певній посаді, видається роботодавцю у разі відсутності в країні  
(регіоні) працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або наявності достатніх 
обґрунтувань доцільності використання праці іноземця, якщо інше не передбачене  
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю Державним центром 
зайнятості або за його дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим,  
обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості.

Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю, який зареєстрований у 
центрі зайнятості як платник страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового  
державного соціального страхування України на випадок безробіття та не має  
заборгованості перед ним.  Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на  
використання праці іноземця, продовження строку його дії приймається директором чи 
заступником директора центру зайнятості.

Перелік документів, які роботодавець подає для отримання дозволу на використання 
праці іноземця до центру зайнятості:

 { заява;

 { дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;

 { обґрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для 
нього відповідних умов для перебування і роботи;

 { документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому 
порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі 
зайнятості;

 { довідка органу Державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та 
зборів (обов’язкових платежів);

 { довідку про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом  
загальнообов’язкового держаного страхування України на випадок безробіття;

 { квитанція про внесення плати за розгляд заяви;

 { копія проекту трудового договору (контракту), засвідчена роботодавцем;

 { довідка про те, що робоче місце або посада, на яких використовуватиметься праця 
іноземця, відповідно до законодавства не пов’язані з належністю до громадянства 
України і не потребують надання допуску до державної таємниці, скріплена печаткою 
та завірена підписом роботодавця (у разі наявності на підприємстві режимно- 
секретного органу – також підписана керівником такого органу);

 { довідка органу внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості у іноземця, 
який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;

 { довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що  
іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не 
відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється  
кримінальне провадження

 { копія статуту роботодавця, засвідчена в установленому порядку;

 { копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;

 { копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні 
дані;

 { виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців.
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Перелік документів, які роботодавець подає на використання праці іноземця, 
направленого іноземним суб’єктом господарювання в Україну для виконання  
певного обсягу робіт або надання послуг на основі договору (контракту),  
укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання:

 { заява;
 { дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;
 { документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в  

установленому порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси  
роботодавця у центрі зайнятості;

 { довідку органу Державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та 
зборів (обов’язкових платежів);

 { довідка про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом загально-
обов’язкового державного страхування України на випадок безробіття;

 { квитанція про внесення плати за розгляд заяви;
 { довідка про те, що робоче місце або посада, на яких використовуватиметься  

праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язані з належністю до  
громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці,  
скріплена печаткою та завірена підписом роботодавця (у разі наявності на  
підприємстві режимно-секретного органу – також підписана керівником такого 
органу);

 { довідка органу внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості у іноземця, 
який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;

 { довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що 
іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, 
не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється 
кримінальне провадження;

 { копія статуту роботодавця, засвідчена в установленому порядку;
 { копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;
 { копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні  

ідентифікаційні дані;
 { виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних  

осіб - підприємців;
 { копія договору (контракту) між українським та іноземним суб’єктами  

господарювання.

Дозвіл на використання праці іноземця. Посвідка на тимчасове проживання

Усі видані зарубіжною країною та складені іноземною мовою документи, що  
подаються роботодавцем, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені 
згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
не передбачено інше.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на використання праці іноземця, 
продовження строку його дії приймається у строк, що не може перевищувати 30 
календарних днів з дня одержання пакету документів. Про прийняте рішення центр 
зайнятості письмово повідомляє роботодавця.

За розгляд заяви про надання дозволу на використання праці іноземця та  
продовження строку його дії з роботодавця справляється плата у розмірі чотирьох 
мінімальних заробітних плат, кошти від якої спрямовуються до Фонду  
загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Продовження строку дії дозволу на використання праці іноземця є підставою для 
звернення роботодавця та іноземця до територіального органу або підрозділу Держав-
ної міграційної служби (ДМС) стосовно продовження строку перебування іноземця на 
території України та оформлення нової посвідки на тимчасове проживання в Україні. 

Дозвіл на використання праці іноземця видається на строк до одного року. Для про-
довження строку дії зазначеного дозволу роботодавець подає до центру зайнятості не 
пізніше, ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу, документи, які подаються для 
отримання дозволу. Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для отримання 
іноземцем візи відповідного типу та  реєстрації місця тимчасового проживання в Україні.
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Іноземці та особи без громадянства також повинні отримати посвідку на тимчасове  
проживання. Таку посвідку видають органи Державної міграційної служби.

Перелік документів для отримання посвідки на тимчасове проживання до Управління 
Державної міграційної служби в області або її місцевого підрозділу :

 { заява;
 { чотири фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см (на 

матовому папері);
 { паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства 

(після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено  
законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок цього  
документа з особистими даними і візою;

 { переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або  
документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений 
у встановленому законодавством порядку;

 { квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг 
щодо його сплати;

 { клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві чи особі без 
громадянства посвідки на тимчасове проживання;

 { дійсний поліс медичного страхування;
 { дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 { зобов’язання роботодавця повідомити Державну міграційну службу та державну  

службу зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору 
(контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства;

 { копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
(у разі її наявності).

Вартість послуги становить – 52,49 грн., розмір державного мита – 34 грн.

Дозвіл на використання праці іноземця. Посвідка на тимчасове проживання

Контакти:
Державний центр зайнятості  
Міністерства соціальної політики України

вул. Еспланадна, 8/10
місто Київ
01601
+38 (044) 284 38-94
+38 (044) 289 76 28
17@es.dcz.gov.ua
www.dcz.gov.ua

Івано-Франківський обласний центр 
зайнятості

вул. Деповська, 89а
місто Івано-Франківськ 
76007
+38 (0342) 75 56 24
+38 (0342) 75 56 49
ifocz@utm.if.ua

Державна міграційна служба України
вул. Академіка Богомольця, 10
місто Київ
+38 (044) 383 76 26 гаряча лінія
www.dmsu.gov.ua

Управління Державної міграційної  
служби України в Івано-Франківські 
області

вул. Академіка Гнатюка, 29
місто Івано-Франківськ
76010
 +38 (0342) 55 31 12 гаряча лінія
 +38 (099) 244 12 00
www.if.dmsu.gov.ua
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Вид податку Платники Об’єкт  оподаткування Ставка податку

1 Податок на 
прибуток 
підприємств

Юридичні особи (резиденти та нерезиденти) Прибуток резидентів із джерелом похо-
дження з України та за її межами, дохід 
(прибуток) нерезидента

з 01.01.2014 року - 19%
з 01.01.2015 року - 18%
з 01.01.2014 року - 18%

2 Податок на  
додану  
вартість

Особи, зареєстровані платниками ПДВ , 
особи, які ввозять ввозить товари на митну 
територію України в обсягах, що підлягають 
оподаткуванню, особи, які ведуть облік  
результатів діяльності за договором про 
спільну діяльність без утворення юридичної 
особи

Постачання товарів та послуг, місце  
постачання яких розташоване на митній 
території України, ввезення товарів на 
митну територію України; вивезення  
товарів за межі митної території України

до 31.12.2014 року - 20%

3 Податок на  
доходи  
фізичних осіб

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти) Загальний оподатковуваний дохід  
резидента з джерел в Україні та за її 
межами, загальний оподатковуваний дохід 
нерезидента з джерел в Україні 

15%

5ОПОДАТКУВАННЯ  
ТА МИТНІ ВІДНОСИНИ

Р О З Д І Л    5

Податковий кодекс України

Оподаткування. Системи оподаткування

Система оподаткування в Україні включає 18 загальнодержавних та 5 місцевих  
податків і зборів.

Загальнодержавні податки та збори Місцеві податки та збори

податок на прибуток підприємств податок на нерухоме майно,  
відмінне  від  земельної ділянки

податок на доходи фізичних осіб єдиний податок

збір за провадження  деяких  видів  
підприємницької діяльності

податок на додану вартість збір за місця для паркування  
транспортних засобів

акцизний податок туристичний збір

збір за першу реєстрацію транспортного засобу

екологічний податок

рентна плата за транспортування нафти і нафтопродук-
тів магістральними нафтопроводами та нафтопродук-
топроводами, транзитне транспортування трубопрово-
дами природного газу та аміаку територією України

плата за користування надрами

плата за землю

збір за користування радіочастотним ресурсом України

збір за спеціальне використання води

збір за спеціальне використання лісових ресурсів

фіксований сільськогосподарський податок

збір на розвиток виноградарства, садівництва і  
хмелярства

мито

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, 
виробленої кваліфікованими когенераційними  
установками

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності

Базові ставки основних податків в Україні*  

*  до п. 1.: прибуток резидентів визначається шляхом зменшення суми доходів на собівартість реалізованих  
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

    до п.2.:  у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають  
оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної  
мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 
300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як 
платник ПДВ.
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В Україні також існує спрощена  система оподаткування, обліку та звітності, що  
передбачає сплату єдиного  податку. 

Умови сплати єдиного податку наведені в даній таблиці:

Оподаткування. Системи оподаткування

Платник податку Критерії єдино- 
податників

Особливості діяльності Основна ставка податку Додаткова ставка податку

фізичні особи

1 група • працюють без 
найманих осіб;

• річний обсяг 
доходу не повинен 
перевищувати  
150 000 грн.

Здійснюють виключно 
роздрібний продаж 
товарів з торговельних 
місць на ринках та/або 
провадять господарську 
діяльність з надання 
побутових послуг  
населенню

1% - 10% мін. зарплати у 
розрахунку на  
календарний місяць у 
2014 році: 
12,18 грн.- 121,80 грн.

ст. 293.4 ПКУ 15% від:

1. суми перевищення  
граничного обсягу доходу, який 
дає право застосовувати  
спрощену систему; 

2. доходу, отриманого від  
провадження діяльності, не 
зазначеної у свідоцтві платника 
єдиного податку, віднесеного 
до І або ІІ групи– на 2012 
мораторій; 

3. доходу, отриманого при  
застосуванні іншого способу 
розрахунків, ніж грошовий; 

4. доходу, отриманого від  
здійснення видів діяльності, які 
не дають права застосовувати 
спрощену систему  
оподаткування.

2 група • кількість найманих 
працівників - не 
більше 10 осіб;

• річний обсяг 
доходу не повинен 
перевищувати  
1 000 000 грн.

Здійснюють господар-
ську діяльність з надання 
послуг (у т.ч. числі 
побутових)платникам 
єдиного податку та/або 
населенню,виробництво 
та/або продаж товарів, 
діяльність у сфері ресто-
ранного господарства

2%-20% мін.  
зарплати у розрахунку 
на календарний місяць 
у 2014 році: 24,36  грн. 
- 243,60 грн.

3 група • кількість найманих 
працівників - не 
більше 20 осіб;

• обсяг доходу не 
повинен  
перевищувати  
3 000 000 грн.

Здійснюють будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку

3% від доходу для  
платників ПДВ;

5% від доходу для 
неплатників ПДВ

5% від доходу для 
платників ПДВ;5 група • кількість найманих 

працівників - без 
обмежень;

• обсяг доходу не 
повинен  
перевищувати  
20 000 000 грн.

7% від доходу для 
неплатників ПДВ

юридичні
особи

4 група • середньооблікова 
кількість  
працівників - не 
більше 50 осіб; 

• обсяг доходу не 
повинен  
перевищувати  
5 000 000 грн.

Здійснюють будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку

3% від доходу для 
платників ПДВ;

Ст. 293.5 Податкового кодексу Укра-
їни Подвійний розмір ставок (тобто, 
6%, 10% 10% 14% відповідно). 
Встановлюється до:

1. суми перевищення обсягу  
доходу, який дає права  
застосовувати спрощену 
систему;

2. доходу, отриманого при  
застосуванні іншого способу 
розрахунків, ніж грошовий;

3. доходу, отриманого від  
здійснення видів діяльності, які 
не дають права застосовувати 
спрощену систему  
оподаткування.

5% від доходу для  
неплатників ПДВ

6 група • середньооблікова 
кількість  
працівників -  
без обмежень;

• обсяг доходу не 
повинен  
перевищувати 
20 000 000 грн.

5% від доходу для  
платників ПДВ;

7% від доходу для  
неплатників ПДВ
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Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання 
податкової звітності з таких податків і зборів:
1. Податок на прибуток підприємств;
2. Податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані 
згідно зі встановленим порядком;

3. Податок на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 
постачання яких розташоване на митній території України, крім платників єдиного 
податку 3-4  груп, які обрали ставку єдиного податку 3% або платників єдиного 
податку 5-6  груп, які обрали ставку єдиного податку 5%;

4. Земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не  
використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
6. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 

Ще одним спеціальним податковим режимом є сплата фіксованого сільськогосподар-
ського податку. Платниками податку можуть бути сільськогосподарські  
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попе-
редній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, у тому числі:

 { утворені шляхом злиття або приєднання, якщо частка сільськогосподарського 
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма 
товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 
відсотків;

 { утворені шляхом перетворення платника податку, якщо частка сільсько- 
господарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) 
рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків;

 { утворені шляхом поділу або виділення, якщо частка сільськогосподарського  
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює 
або перевищує 75 відсотків;

 { новоутворені сільськогосподарські товаровиробники, якщо частка сільсько- 
господарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) 
рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є 
площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних  
насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків,  
водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або 
надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. 

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та / або земель 
водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії 
(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках від нормативної грошової 
оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь): 

 { для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах – 0,09%; 
 { для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах – 0,03%; 
 { для земель водного фонду – 0,45%; 
 { для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та  
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у  
користування, у тому числі на умовах оренди, – 1,0% 

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками: 
 { податку на прибуток підприємств; 
 { земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не  

використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); 
 { збору за спеціальне використання води; 
 { збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині  

провадження торговельної діяльності). 

Оподаткування. Системи оподаткування
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Податкові пільги для інвесторів в України

Прибуток, що отримують суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні  
проекти, оподатковуватиметься податком на прибуток за такими ставками:

з 01.01.2013 р. до 31.12.2017 р. — 0%;

з 01.01.2018 р. до 31.12.2022 р. — 8%;

з 01.01.2023 р. — 16%.

 { Строком на 10 років з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування  
прибуток, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», 
«чотири зірки» та «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, 
або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і  
споруд, а також підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які 
виробляють продукцію на давальницькій сировині), прибуток від продажу  
електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, прибуток  
підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості;

 { Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільнено  від сплати податку на додану вартість 
операції з:  техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для  
реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва  
біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів 
з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають 
аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі  
самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі 
товари не виробляються в Україні;

 { Розширено класифікацію основних засобів у податковому обліку, передбачено 16 
груп основних засобів замість 4 груп у діючому законодавстві;

 { Запроваджено оподаткування за ставкою 5 % доходів на вклади (депозити),  
процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним)  
сертифікатом, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній 
спілці, доходи у вигляді дивідендів та деякі інші доходи, пов’язані з інвестиційною 
діяльністю;

 { Запроваджено «автоматичне» відшкодування податку на додану вартість  
сумлінним платникам податків, Єдиний реєстр податкових накладних та  
відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану  
вартість таким платникам;

 { Звільнено від оподаткування доходи, які виникають у разі валютних коливань при 
внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті;

 { Надано можливості погашення концесіонерами податкового боргу та  
повернення  сум надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів)  
підприємствам державної чи комунальної форм власності, переданим  у  
концесію; уточнено норму щодо віднесення концесійних платежів до складу  
витрат; звільнення від оподаткування ПДВ орендної (концесійної) плати за  
договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна;

Встановлено пільгові режими оподаткування для підприємств окремих сфер  
економічної діяльності, а саме: 

 { підприємств, які виробляють продукти дитячого харчування; 

 { підприємств, які здійснюють впровадження енергоефективних технологій;

 { підприємств, які здійснюють видобування та використання газу (метану) вугільних 
родовищ;

 { підприємств, які надають готельні послуги;

 { підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

 { підприємств житлово-комунального господарства; 

 { підприємств легкої промисловості; 

 { підприємств суднобудівної галузі; 

 { підприємств літакобудівної промисловості; 
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 { підприємств машинобудування для агропромислового комплексу; 

 { підприємств будівельної галузі (при здійсненні будівництва доступного житла та житла, 
що будується за державні кошти); 

 { підприємств космічної діяльності; 

 { підприємств сільського та лісового господарства, а також рибальства;

 { виробників біопалива, підприємств з одночасного виробництва електричної та  
теплової енергії та /або виробництва теплової енергії з використанням біологічних 
видів палива, виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 
Закону України “Про альтернативні види палива”;

 { видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії;

 { суб’єктів кінематографії та мультиплікації; 

 { переробних підприємств з виробництва молока, молочної сировини та молочних 
продуктів, м’яса та м’ясопродуктів.

Також для сприяння залученню інвесторів до фінансово-затратних для країни робіт з 
видобутку окремих видів корисних копалин Податковим кодексом України встановлено 
особливий порядок оподаткування результатів виконання угод про розподіл продукції.

ДПС України запровадила новий сервіс щодо аналізу моделей господарських операцій 
підприємств з іноземними інвестиціями – надання правової оцінки інвестиційних  
проектів на наявність податкових ризиків. Таким чином вона допомагатиме бізнесу  
уникати ризикових ситуацій через невірне тлумачення національного законодавства 
іноземними підприємцями.

Користуючись таким сервісом, іноземні інвестори отримають інформаційну підтримку 
щодо:

 { відповідності інвестиційного проекту (господарської операції) законодавству України 
та механізму її оподаткування, податкових ризиків;

 { наявності невідповідностей у правовому статусі контрагентів (визнання недійсними 
установчих документів, реєстрація підприємства на загублені (викрадені) документи 
тощо);

 { перебування контрагента у процедурах банкрутства, припинення (ліквідації);

 { залучення в схемах мінімізації податкових зобов’язань тощо.

З підходами аналізу моделей господарських операцій підприємств з іноземними  
інвестиціями можна ознайомитись на сайті ДПС України.

Податкові пільги для інвесторів в України

Державна податкова служба України
Львівська площа, 8
місто Київ-53, 
04655 
+38 (044) 272 44 02 канцелярія
+38 (044) 272 51 59
+38 (044) 272 08 41
+38 (044) 284 00 07 гаряча лінія
+38 044 272-08-41
Kabmin_doc@sts.gov.ua 
gromada@sts.gov.ua

Інформаційно-довідковий  
департамент ДПС: 

+38 (0800) 501 007 

Державна податкова служба 
в Івано-Франківській області

вул. Незалежності, 20 
місто Івано-Франківськ
76018
+38 (0342) 77 19 00
+38 (0342) 77 65 53 канцелярія
+38 (0342) 77 19 10
sta.if@ukr.net

Час роботи ДПС в області
понеділок - п’ятниця 
09:00 - 18:15 (у п’ятницю – до 17:00)
обідня перерва
13:00 та з 14:00
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Митні відносини 

Відповідно до Митного кодексу України при митному оформлені товарів сплачуються такі 
митні платежі:

 { мито; 

 { акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів  
(продукції);

 { податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції);

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до 
статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в  
першочерговому порядку.

При ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування 
митом звільняються:

 { товари, включаючи продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші 
речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, 
а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що 
ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а 
також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодова-
на інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та  
видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону  
України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції; 

 { матеріали, устаткування та комплектуючі, що використовуються для виробництва: 
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, матеріалів, сировини, 
устаткування та комплектуючих, що будуть використовуватися у виробництві  
альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енер-
гії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпе-
чує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, матеріа-
лів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у  
нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій;

 { технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, 
що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами, визначеними статтею 7 
Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються 
в Україні.

При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом також звільняються:

 { устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в 
Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення – 
суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для  
облаштування індустріальних парків;

 { устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та 
не є підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних парків для 
здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.

Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів  
затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації  
державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними  
проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу 
підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з 
метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності),  
звільняються від сплати ввізного мита.

Товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не  
пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну  
територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до 
Закону України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі 
зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного 
капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита.

Митний кодекс України 
Податковий кодекс України
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Крім цього, згідно з Митним кодексом України тимчасово звільняються від  
оподаткування ввізним митом деякі товари при ввезенні на митну територію України 
та поміщені в митний режим імпорту, а саме:

1. До 1 січня 2017 року – матеріали, вузли, агрегати та /або комплектуючі вироби, 
що ввозяться на митну територію України підприємствами вітчизняного  
машинобудування для агропромислового комплексу, у разі якщо такі товари не 
виробляються в Україні та використовуються платниками податку для  
виробництва техніки та /або обладнання для агропромислового комплексу, 
визначених пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про стимулювання 
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу». 

2. До 1 січня 2018 року – устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до ньо-
го, що ввозяться суб’єктами господарювання виключно для реалізації  
інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України «Про  
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць», за умови, що зазначені товари:

 { не є підакцизними;

 { виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації  
інвестиційного проекту та не були у використанні;

 { не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні.

Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно 
з УКТ ЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України разом із схваленням кожного 
окремого інвестиційного проекту.

Контакти
Івано-Франківська митниця

вул. Чорновола, 159
місто Iвано-Франкiвськ
76005
+38 (0342) 77 37 90 приймальна
+38 (0342) 77 37 96 черговий
if@customs.gov.ua

Митні відносини 
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Закон України «Про режим іноземного  
інвестування»
Податковий кодекс України
Митний кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України від 
06.03.2013 № 139 «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 
іноземних інвестицій та її анулювання»

цінності, що вкладаються іноземними інвесторами (фізичними та юридичними особами, 
іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими  організаціями) в 
об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції  

іноземна валюта, що  
визнається конвертованою 
Національним банком України

валюта України

рухоме і нерухоме майно та 
пов’язані з ним майнові права

акції, облігації, інші цінні 
папери

корпоративні права (право 
власності на частку (пай) у 
статутному капіталі юридичної 
особи), виражені у  
конвертованій валюті

грошові вимоги та права на 
вимоги виконання договірних 
зобов’язань, які гарантовані 
першокласними банками і  
мають вартість у конверто-
ваній валюті, підтверджену 
згідно з законами (процеду-
рами) країни інвестора або 
міжнародними торговельними 
звичаями

права інтелектуальної  
власності, вартість яких у  
конвертованій валюті  
підтверджена згідно з  
законами (процедурами)  
країни інвестора або міжна-
родними торговельними зви-
чаями, а також підтверджена 
експертною оцінкою в Україні

права на здійснення господар-
ської діяльності, включаючи 
права на користування надрами 
та використання природних 
ресурсів, наданих відповідно до 
законодавства або договорів, 
вартість яких у конвертованій 
валюті підтверджена згідно з 
законами (процедурами) країни 
інвестора або міжнародними 
торговельними звичаями

Види іноземних  
інвестицій

інші цінності відповідно до 
законодавства України

придбання не  
забороненого законами  
України нерухомого чи  
рухомого майна, включа-
ючи будинки, квартири, 
приміщення, обладнання, 
транспортні засоби та інші 
об’єкти власності, шляхом 
прямого одержання майна 
та майнових комплексів або 
у вигляді акцій, облігацій та 
інших цінних паперів

створення підприємств, 
що повністю належать  
іноземним інвесторам, філій 
та інших відокремлених  
підрозділів іноземних  
юридичних осіб або  
придбання у власність діючих 
підприємств повністю

участь у створенні  
підприємств спільно з  
українськими юридичними 
і фізичними особами або 
придбання частки діючих 
підприємств

придбання самостійно 
чи за участю українських 
юридичних або фізичних осіб 
прав на користування землею 
та використання природних 
ресурсів на території України

придбання інших  
майнових прав

господарська  
(підприємницька) діяльність 
на основі угод про розподіл 
продукції

в інших формах, які не 
заборонені законами України

Форми (способи) 
здійснення іноземних 
інвестицій 

6ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ТА ЇХ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
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Державна реєстрація іноземних інвестицій

Закон України  «Про режим іноземного 
інвестування»

Державна реєстрація (переєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійсню-
ються обласною держадміністрацією (орган державної реєстрації). Для державної 
реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установ-
леному порядку особа (заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

 { інформаційне повідомлення у трьох примірниках з відміткою територіального 
органу Державної податкової служби за місцем здійснення інвестицій про їх  
фактичне здійснення;

 { документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі 
документи юридичної особи з іноземними інвестиціями, договори (контракти) про 
виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної 
діяльності, концесійні договори тощо);

 { документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, визначену відповідно 
до ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування».

Обласна держадміністрація протягом семи днів розглядає подані документи і приймає 
рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації.

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом 
державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на 
всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється  
печаткою органу державної реєстрації, та внесення відповідного запису до журналу 
обліку.

У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення заявникові на його вимогу 
видається дублікат зазначеного документа. Для отримання дубліката інформаційного 
повідомлення заявник подає органові державної реєстрації опубліковане в  
офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання  
недійсним втраченого інформаційного повідомлення. Орган державної реєстрації  
видає дублікат інформаційного повідомлення протягом п’яти робочих днів з дня  
подання заявником необхідних документів.

Державна реєстрація іноземних інвестицій діє протягом усього періоду використання 
інвестицій.

Перереєстрація іноземних інвестицій здійснюється у зв’язку зі зміною власника таких 
інвестицій шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземних інвестицій 
та  нової державної реєстрації іноземних інвестицій.

Для скасування державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові 
державної реєстрації такі документи:

 { письмове повідомлення про припинення іноземним інвестором своєї діяльності 
у зв’язку з передачею (продажем) своїх інвестицій іншим суб’єктам інвестиційної 
діяльності;

 { інформаційне повідомлення про попередню державну реєстрацію іноземних 
інвестицій;

 { довідку територіального органу Державної податкової служби про сплачені  
іноземним інвестором в Україні податки.

Нова державна реєстрація іноземних інвестицій у зв’язку зі зміною власника таких 
інвестицій здійснюється в порядку, передбаченому для первинної реєстрації іноземних 
інвестицій.

Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій проводиться у  разі вилучення 
(репатріації) іноземних інвестицій. Для анулювання державної реєстрації іноземних 
інвестицій заявник подає органові державної реєстрації такі документи:

 { письмове повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій;
 { інформаційне повідомлення про проведену державну реєстрацію іноземних 

інвестицій;
 { довідку територіального органу Державної податкової служби про сплачені  

іноземним інвестором в Україні податки.
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Державні гарантії захисту іноземних інвестицій 

 { заборона націоналізації  іноземних інвестицій та заборона їх реквізиції (за винятком 
випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій,  
епізоотій);

 { відшкодування іноземним інвесторам збитків, включаючи упущену вигоду і моральну 
шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання держав-
ними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством 
обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями. 
Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою,  
адекватною та ефективною;

 { повернення інвесторам інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в 
сумі фактичного внеску без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій 
чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення  
інвестиційної діяльності у разі припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не  
встановлено законодавством або міжнародними договорами України;

 { безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків, доходів та інших коштів в 
іноземній валюті, одержаних інвесторами на законних підставах внаслідок  
здійснення інвестицій після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

 { збереження на вимогу інвестора  державних гарантій захисту іноземних інвестицій (в 
разі зміни гарантій, передбачених  Законом України «Про режим іноземного  
інвестування на час здійснення інвестицій) протягом десяти років з дня набрання 
чинності такими змінами;

 { застосування до  угод про розподіл продукції, протягом строку їх дії норм   
законодавства України, чинних на момент  укладення угод (зазначена гарантія не 
поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної 
безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля). 

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій,  
передбачених  Законом України «Про режим іноземного інвестування».

Відповідно до Податкового кодексу України суми коштів або вартість майна, що надходять 
платнику податку у вигляді інвестицій або реінвестицій у корпоративні права (внески до 
статутного капіталу юридичних осіб), а також  грошові або майнові внески згідно з догово-
рами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи не  
оподатковуються податком на прибуток підприємств (п.136.1.3 ст.136). Крім того,  
Податковий кодекс передбачає особливий режим оподаткування інвестора під час  
виконання угод про розподіл продукції (ст. 335).

Контакти:
Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація Департамент  
міжнародного співробітництва,  
євроінтеграції та розвитку туристичної 
інфраструктури

вул. Грушевського, 21
місто Івано-Франківськ
76004 
+380342 55 65 67

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли  
здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України. Відмова з мотивів  
недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.

Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням  
мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

Видача дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції  
здійснюється безкоштовно.

Державна реєстрація додаткових обсягів іноземних інвестицій здійснюється у такому ж 
порядку після їх фактичного внесення.

Державна реєстрація іноземних інвестицій

Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій здійснюється безкоштовно.
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Закон України «Про режим іноземного 
інвестування»  
Закон України «Про індустріальні парки» 
Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
07.08.1996 №928 «Про затвердження 
Положення про порядок державної реєстрації 
іноземних інвестицій»
Закон України «Про підготовку та реалізацію  
інвестиційних проектів за принципом «Єдиного 
вікна»

На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльності, тобто іноземним інвесторам надано рівні умови діяльності з 
вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується 
повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати 
мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формах. Держава також 
гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків та інших коштів в 
іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних 
інвестицій.

Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 №1547 
ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення  
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння 
та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої  
влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з  
інвестицій та управління національними проектами України. На регіональному рівні 
утворені структурні підрозділи агентства – регіональні центри з інвестицій та розвитку.

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про підготовку та реалізацію 
інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».  Відповідно до цього Закону 
регіональні центри з інвестицій та розвитку надають суб’єктам інвестиційної діяльності 
послуги, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за  
принципом «єдиного вікна». Закон зобов’язує у п’ятиденний строк з дня реєстрації 
звернення інвестора скласти оперативний план дій щодо підготовки та реалізації 
інвестиційного проекту, та у дводенний строк з дня складення оперативного плану 
сформувати та видати заявнику  пакет документів, необхідних для реалізації проекту.

Закон України «Про державно-приватне партнерство», визначає правові, економічні та 
організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, зокрема 
для регулювання відносин, які виникають при реалізації проектів у окремих сферах 
економічної діяльності. Ознаками державно-приватного партнерства згідно із Законом 
є довготривалість взаємовідносин (від 5 до 50 років), передача приватному  
партнеру частини ризиків, внесення приватних інвестицій, незмінність терміну дії 
договору цільового призначення та форми власності об’єкта ДПП.

У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про  
індустріальні парки», яким визначено правові та організаційні засади створення і 
функціонування індустріальних парків на території України.

Вказаним Законом передбачено:

 { державну підтримку для облаштування індустріальних парків і реалізації проектів у 
межах цих парків;

 { звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні устаткування, обладнання та 
комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакци-
зними товарами та ввозяться для облаштування індустріальних парків і  
здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;

 { звільнення від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у разі 
будівництва об’єктів у межах індустріальних парків.

Законом України «Про інвестиційну діяльність» передбачено механізм розробки та 
затвердження інвестиційного проекту з метою отримання державної підтримки.

7Р О З Д І Л    7ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА  
СПРИЯННЯ ІНВЕСТОРАМ В УКРАЇНІ
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Фінансування інвестиційних проектів може здійснюватися за рахунок:

 { співфінансування власних фінансових коштів підприємства та державного бюджету;

 { за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

 { надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів  
державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових  
зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів;

 { повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих  
бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації  
інвестиційних проектів.

Державні гарантії та сприяння інвесторам в Україні

Розробка і затвердження інвестиційних пропозицій/проектів за підтримки держави

Розробка інвестиційного проекту 
суб’єктом господарювання

Розробка інвестиційної пропозиції 
суб’єктом господарювання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державна 
експертиза інвестиційного проекту 

надання висновку

Негативний

Позитивний

Суб’єкт господарювання

Державна реєстрація інвестиційного проекту (пропозиції)

Відбір проектів (пропозицій) на конкурсній основі (впродовж 3-х років)

Надання державної підтримки

 { повне фінансування або співфінансування інвестиційного проекту;

 { надання гараній та кредитування інвестиційного проекту;

 { повна або часткова компенсація відсотків за кредитами.

НегативнийПозитивний

Оцінка 
економічної ефективності  

інвестиційної пропозиції/надання 
висновку 

Принципова схема розробки-затвердження інвестиційної пропозиції/проекту

1 січня 2013 року набрав чинності пакет Законів, спрямованих на стимулювання  
інвестиційної діяльності, а саме:

 { Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць»;

 { Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України»;

 { Закон України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які 
реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.
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Згаданими Законами передбачено:

 { застосування зниженої ставки податку на прибуток підприємств до прибутку, 
отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, 
які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (зокрема:  
ставки 0% на період з 01.01.2013 р. по 31.12. 2017 р.);

 { сприятливий режим амортизації капітальних поліпшень земель, та будівель на 
період реалізації інвестиційних проектів;

 { звільнення від сплати ввізного мита обладнання та комплектуючих, які ввозяться 
для реалізації інвестиційних проектів (за умови, що вони не оподатковуються  
акцизним податком; виготовлені не раніше, ніж за три роки до реалізації проекту; 
та не виготовляються й не мають аналогів в Україні)  на період до 1 січня 2018 
року;

 { право видачі митному органу податкового векселя на суму ПДВ, що підлягає спла-
ті при імпорті обладнання та комплектуючих, які ввозяться для реалізації інвести-
ційних проектів та  звільнені від сплати ввізного мита за умови  
оформлення митної декларації, (термін погашення такого векселя настає на 60-й 
день з дня його видачі митному органу).

Державні гарантії та сприяння інвесторам в Україні

Отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних 
галузях економіки
Закон України «Про стимулювання інвестиційної  
діяльності у пріоритетних галузях економіки з 
метою створення нових робочих місць»

Законодавством передбачено, що інвестиційна діяльність у пріоритетних галузях  
економіки стимулюється:

 { за рахунок бюджетних коштів;

 { шляхом застосування особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які 
реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, встановлених 
Податковим і Митним кодексами України.

Перелік пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність з 
метою створення нових робочих місць:

 { Агропромисловий комплекс за напрямами:
виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, 
а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення;

 { Житлово-комунальний комплекс за напрямами:
створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та  
відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних  
копалин і виробництва електричної та теплової енергії);
будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідведення;

 { Машинобудівний комплекс за напрямами:
виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування,  
автотранспортних та інших транспортних засобів;

 { Транспортна інфраструктура за напрямами:
будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної  
інфраструктури;

 { Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами:
будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної  
інфраструктури.
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Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 { Загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:
 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;
 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;
 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва.

 { Кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у 
виробничих процесах, має перевищувати:

 150 - для суб’єктів великого підприємництва;
 50 - для суб’єктів середнього підприємництва;
 25 - для суб’єктів малого підприємництва.

 { Середня заробітна плата працівників мінімум у 2,5 рази перевищує розмір  
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Етап 1
Суб’єкти господарювання, що 
мають намір взяти участь у 
відборі інвестиційних  
проектів у пріоритетних галузях 
економіки подають Раді  
міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській 
міським державним  
адміністраціям заяву разом із 
відповідними документами.

Перелік документів, які  
подаються для відбору:

 { висновки незалежних 
експертних організацій (за 
наявності);

 { копія інвестиційного проекту, 
що прошита, пронумерована, 
засвідчена підписом упов-
новаженої особи суб’єкта 
господарювання, а також 
печаткою (для юридичної 
особи);

 { довідка про відсутність у 
суб’єкта господарювання 
простроченої заборгованості 
перед державним та місце-
вим бюджетами із сплати 
податків і зборів (обов’язко-
вих платежів);

 { документ про відсутність 
стосовно заявника порушеної 
справи про банкрутство;

 { виписка з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців;

 { довідка про відсутність у 
суб’єкта господарювання 
простроченої заборгованості 
перед соціальними фонда-
ми, в тому числі Пенсійним 
фондом.

Етап 2
Перевірка Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
державними адміністраціями 
поданих інвестиційних  
проектів та їх відбір для 
подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України або  
відхилення та повернення з 
обґрунтуванням причин.

Для участі у відборі допуска-
ються інвестиційні проекти 
суб’єктів господарювання, 
які відповідають вимогам до 
інвестиційних проектів у пріо-
ритетних галузях економіки.

Вимоги до інвестиційних 
проектів у пріоритетних галузях 
економіки:
Проект реалізується:

 { в межах пріоритетних галузей 
економіки, визначених Кабі-
нетом Міністрів України;

 { на новоствореному або ді-
чому підприємстві, на якому 
буде проведено реконструк-
цію або модернізацію.

Реалізація проекту  
передбачає:

 { виділення окремого структур-
ного підрозділу, на якому буде 
реалізовуватися інвестицій-
ний проект;

 { досягнення протягом двох ро-
ків з дня державної реєстра-
ції інвестиційного проекту у 
пріоритетній галузі еконо-
міки визначених Законом 
критеріїв.

Етап 3
Подання Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
державними адміністрація-
ми відібраних інвестиційних 
проектів до Мінекономрозвит-
ку разом із заявами суб’єктів 
господарювання та  
документами, які до них 
додаються.

Мінекономрозвитку розглядає 
відібрані інвестиційні проекти 
у пріоритетних галузях економі-
ки та подає Кабінету Міністрів 
України пропозиції щодо їх 
схвалення (проект рішення, 
погоджений із заінтересова-
ними органами виконавчої 
влади).

 

Етап 4
Після схвалення Кабінетом  
Міністрів України інвестицій-
них проектів у пріоритетних 
галузях економіки Мінеко-
номрозвитку здійснює їх 
державну реєстрацію шляхом 
внесення відомостей про ці 
проекти до Державного  
реєстру інвестиційних проектів 
у пріоритетних галузях  
економіки, який розміщується 
на офіційному веб-сайті  
Мінекономрозвитку.

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних 
галузях економіки
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Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку є державною 
бюджетною установою, яка належить до сфери управління Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами України. 
Метою діяльності Центру є сприяння у залученні інвестицій, зокрема, прямих  
іноземних інвестицій, а також покращення інвестиційного клімату в регіоні. 

Національні  
проекти

«Єдине   
  інвестиційне   
  вікно»

Інформаційно-
ресурсне  

забезпечення 
інвестиційної 

діяльності

Інвестиційний 
маркетинг

НАПРЯМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
ЦЕНТРУ

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та 
культурного розвитку, що мають стратегічно важливе значення 
для окремих галузей реального сектора економіки або  
розвитку регіону.

Центр визначає складові національних проектів в області, 
аналізує необхідну інформацію, готує та подає відповідні 
пропозиції до Державного агентства з інвестицій та управління 
національними проектами України.

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

формування і ведення баз даних пріоритетних  
регіональних інвестиційних проектів, інвестиційних 
пропозицій підприємств області, місцевих виробників та 
постачальників, місцевих наукових установ,  
інноваційних розробок тощо;

сприяння у створенні індустріальних парків;

надання навчально-консультативної підтримки місцевим 
органам влади та органами місцевого самоврядування, 
а також суб’єктам господарювання.

«ЄДИНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ВІКНО»

Центр є уповноваженим органом, який організовує надання 
суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з  
підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за  
принципом «єдиного вікна» (відповідно до Закону України «Про 
підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна»).

механізм індивідуального супроводу інвестора, 
за яким інвестор може отримати інформаційні,  
аналітичні, юридичні послуги, підтримку в  
організації візитів, послуги з вибору майданчиків 
для інвестицій, допомогу у взаємодії з місцевою  
владою та пост-інвестиційну підтримку.

Сприяння в реалізації
інвестпроекту

Підготовка до інвестуванняІн
фо

рм
ац

ійні послуги

Пост-інвестиційна підтримка

формування інвестиційного іміджу регіону; просування 
його інвестиційних можливостей;

створення та адміністрування інформаційних ресурсів 
(веб-портал, електронні бюлетені тощо);

організація ознайомчих та ділових місій потенційних  
інвесторів /партнерів/ торгових представників до  
Івано-Франківської області, організація участі у  
спеціалізованих подіях та в інвестиційних місіях за  
кордоном.

ДБУ «Івано-Франківський регіональний 
центр з інвестицій та розвитку»

вул. Грушевського, 21
офіс 655, 654
місто Івано-Франківськ
+38 (0342) 55 19 34, 
+38 (0342) 54 20 95
iv.frankivsk.rcid@ukrprojects.gov.ua
iv.frankivsk.rcid@gmail.com  
www.investin.if.ua

Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами 
України

вул. Велика Житомирська, 11
місто Київ
01601 
+38 (044) 254 40 15
info@ukrproject.gov.ua 
www.ukrproject.gov.ua 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
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ДОДАТКИ

Рогатинський
район

Галицький
район

Калуський
район

Долинський
район

Рожнятівський
район

Богородчанський
район

Надвірнянський
район

Верховинський
район

Косівський
район

Коломийський
район

Снятинський
район

Тисменицький
район

Тлумацький
район

Городенківський
район

м.Івано-Франківськ
м.Калуш

м.Болехів

м.Надвірна

м.Коломия

м.Долина

м.Рожнятів

м.Галич

м.Рогатин

м.Тисмениця

м.Тлумач

м.Городенка

м.Снятин

м.Косів

м.Яремче

смт.Верховина

м.Богородчани

Контакти:
Івано-Франківська обласна  
державна адміністрація 

вул. Грушевського, 21 
місто Івано-Франківськ, 76018
+38 (0342) 55 20 07 приймальня
+38 (0342) 55 21 86
oda@if.gov.ua
www.if.gov.ua

Департамент міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції та розвитку туристичної  
інфраструктури 

вул. Грушевського, 21
місто Івано-Франківськ, 76018
+38 (0342) 55 20 42

Головне управління статистики в  
Івано-Франківській області

вул. Василіянок,6
місто Івано-Франківськ, 76018
+38 (0342) 75 24 77 
+38 (03422) 3 03 65 
ifstat@if.ukrtel.net
www.if.ukrstat.gov.ua

Головне управління Пенсійного фонду в області
вул. Січових Стрільців,15
місто Івано-Франківськ, 76018
+38 (0342) 53 79 90

Івано-Франківська митниця
вул. Чорновола, 159
місто Івано-Франківськ, 76005
+38 (0342) 77 37 9
if@customs.gov.ua
www.customs.if.ua

Державна міграційна служба
вул. Академіка Гнатюка, 29
місто Івано-Франківськ, 76010
+38 (0342) 55 31 12
if@dmsu.gov.ua

Івано-Франківський обласний центр зайнятості
вул. Деповська, 89а
місто Івано-Франківськ, 76007
+38 (0342) 75 56 24
+38 (0342) 75 56 49
ifocz@utm.if.ua

Державна податкова служба 
в Івано-Франківській області

вул. Незалежності, 20 
місто Івано-Франківськ, 76018
+38 (0342) 77 19 00
+38 (0342) 77 65 53 канцелярія
+38 (0342) 77 19 10
sta.if@ukr.net

Івано-Франківський регіональний центр з  
інвестицій та розвитку

вул. Грушевського, 21, офіс 654, 655
місто Івано-Франківськ, 76004
+38 (0342) 54 20 95
iv.frankivsk.rcid@gmail.com
www.investin.if.ua
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Косів
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Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин
Н-18
Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль 

міжнародні автомобільні шляхи

національні автомобільні дороги

регіональні автомобільні дороги

залізниця

аеропорт “Івано-Франківськ”
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Калуш
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Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

національні автомобільні дороги
Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця
78

місто
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Контакти:
Виконавчий комiтет  
Iвано-Франкiвської мiської ради

вул. Грушевського, 21
місто Івано-Франківськ 
76004
+38 (0342) 55-65-15
www.mvk.if.ua

Центр надання адміністративних послуг
вул. Незалежності, 9
місто Івано-Франківськ 
76000
+38 (0342) 75 01 19, 
+38 (0342) 75 03 30
www.cnap.if.ua

Державна податкова інспекція у місті  
Івано-Франківську 

вул. Незалежності, 20
місто Івано-Франківськ 
76000
+38 (0342) 55 24 08

Івано-Франківський міський центр зайнятості
вул. Набережна ім. Василя Стефаника, 34б
місто Івано-Франківськ 
76000
+38 (0342) 4 72 68

Українсько-канадське 
СП «МБЕРІФ-Бізнес-центр»

вул.Дністровська, 26
м.Івано-Франківськ,
76018
+38 (0342) 55 20 22
+38 (0342) 55 20 26
+38 (0342) 55 91 56
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин
Н-18
Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль 

міжнародні автомобільні шляхи

національні автомобільні дороги

регіональні автомобільні дороги

залізниця

аеропорт “Івано-Франківськ”
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

національні автомобільні дороги
Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

місто
КОЛОМИЯ

Контакти:
Міська рада

проспект Грушевського, 1
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 2 35 98
ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua/

Коломийський дозвільний центр
проспект Грушевського, 1
кабінет № 9 
місто Коломия
Івано-Франківська область
+38 (03433) 2 04 61
+38 (03433) 2 04 61
dozv.ko@mail.ru
ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua

Міськрайонний центр зайнятості
вул.Мазепи, 4
місто Коломия 
Івано-Франківська область
78200 
+38 (03433) 2 67 51
+38 (03433) 2 27 79

Коломийська об’єднана  
державна податкова інспекція

вул. Б.Хмельницького, 3
м. Коломия
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 2 44 10 приймальня
+38 (03433) 2 44 10 
 dpi907@ukr.net

«Коломия бізнес-центр»
бульвар Лесі Українки, 2
місто Коломия 
Івано-Франківська область
78200 
+38 (03433) 24654
+38 (03433) 22798
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

національні автомобільні дороги
Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
залізниця

місто
КАЛУШ

Контакти:
Міська рада

вул. Франка,1
місто Калуш
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 6 00 19
+38 (03472) 7 00 12
+38 (03472) 2 25 37
+38 (03472) 7 00 29
kmvk@arte-fact.net
www.kalushcity.if.ua

Калуський дозвільний центр
вул. Шевченка, 4, 
місто Калуш
Івано-Франківської область
77300
+38 (03472) 2 49 48
+38 (03472) 7 96 18 
klmrdoz@gmail.com

Міськрайонний центр зайнятості
бульвар Незалежності, 1
місто Калуш
Івано-Франківської область
77300
+38 (03472) 7 88 49
+38 (03472) 7 88 45

 «Калуський бізнес-центр»
вул. Грушевського, 25
місто Калуш
Івано-Франківської область
77300
+38 (03472) 4 37 58
+38 (03472) 4 37 58
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Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин
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залізниця
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Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Н-09
Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

місто
ЯРЕМЧЕ

Контакти:
Міська рада

вул. Свободи, 266
місто Яремче
Івано-Франківська область
78500 
+38 (03434) 2 22 79

Яремчанський дозвільний центр
вул. Свободи, 266 
1 поверх, кабінет №6
місто Яремче 
78500
+38 (03434) 2 25 30

Державна податкова інспекція у місті Яремче
вул. Курортна, 4/2
м. Яремче 
Івано-Франківська область
78500
+38 (03434) 2 14 42

Яремчанський міський центр зайнятості
вул. Страчених, 7
місто Яремче
Івано-Франківська область
78500
+38 (03434) 2 11 46
+38 (03434) 2 13 93
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національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
залізниця

M12
E50M12

E50

H09

H10

H10
H10

H10

H10

H10

H18

P21

P21
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P24

P20

P20

P20

P38

P38

T0902

T1419

T0910

T1417

T0903

T0905

T0906

T0906

T0909
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P62

P62P24

P24

H18

H09

H09

H09

H09

Рогатин

Галич

Калуш

Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

місто
БОЛЕХІВ

Контакти:
Міська рада

площа Франка, 12
місто Болехів
Івано-Франківська область
77202
+38 (03437) 3 42 52
ww2.gov.if.ua/bolehivskiy/

Болехівський дозвільний центр
вул. 24 серпня, 11
місто Болехів
Івано-Франківська область
77202
+38 (03437) 3 44 85
факс +38 (03437) 3 44 85
blrada@ukr.net
boldozvil@ukr.net

Болехівський центр зайнятості
вул. Петрушевича, 4
місто Болехів
Івано-Франківська область
77202
+38 (03437) 3 43 55
+38 (03437) 3 30 27

Фонд підтримки підприємництва 
«Болехівський бізнес-центр»

площа Івана Франка, 12
місто Болехів
Івано-Франківська область
77202
+38 (03437) 3 46 91
+38 (03437) 3 46 91

M12
E50M12

E50

H09

H10

H10 H10

H10

H10

H10

H18

P21

P21

P24
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Рогатин
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Надвірна
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Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

міжнародні автомобільні шляхи

національні автомобільні дороги

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Н-09
Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

Р-38
Богородчани- Гута
Проходить через Богородчанський район: Богородчани (з’єднання з Н09), 
Підгір'я, Дзвиняч (з’єднання Т 0902), Солотвин (з’єднання з Т 0902), 
Раковець, Яблунька, Пороги, Гута
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національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
залізниця
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Рогатин
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Калуш

Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

M12
E50M12

E50

H09

H10

H10 H10

H10

H10

H10

H18

P21

P21

P24

P24
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P20
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T0902

T1419

T0910

T0911

T1417

T0903

T0905

T0906

T0906

T0909

P24

P62

P62P24

P24

H18

H09

H09

H09

H09

Рогатин

Галич

Калуш

Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

міжнародні автомобільні шляхи

національні автомобільні дороги

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Н-09
Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

Р-38
Богородчани- Гута
Проходить через Богородчанський район: Богородчани (з’єднання з Н09), 
Підгір'я, Дзвиняч (з’єднання Т 0902), Солотвин (з’єднання з Т 0902), 
Раковець, Яблунька, Пороги, Гута

Контакти:
Богородчанська районна державна адміністрація

вул. Шевченка, 66
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77701
+38 (03471) 2 42 99
+38 (03471) 2 42 99
bogorodchany_rda@ukr.net

Богородчанська районна рада
вул.Шевченка,66
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77701 
+38 (03471) 2 41 99
+38 (03471) 2 41 99
rairada@ukrpost.ua
www.bohorada.if.ua

Богородчанська селищна рада
вул. Шевченка, 68
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77700
+38 (03471) 2 24 73 
+38 (03471) 2 14 51

Дозвільний центр Богородчанської районної  
державної адміністрації

вул. Шевченка, 66 
(2 поверх)
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77701
+38(03471)2 41 13
+38(03471)2 42 99 приймальня
dozvilbogo@ukr.net

Державна податкова інспекція 
в Богородчанському районі

вул. Шевченка, 64
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська  область
77701
+38 (03471) 2 32 41
+38 (03471) 2 25 04

Богородчанський центр зайнятості
вул. Лятишевського, 27
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77701
+38(03471)2 17 17

Фонд підтримки підприємництва та туризму  
«Богородчанський бізнес-центр»

вул. Шевченка, 51
селище Богородчани
Богородчанський район
Івано-Франківська область
77701
+38(03471)2 42 16

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ
район
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національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким
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T0906
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T0909

P24

P62

P62P24

P24

H18

H09

H09

H09

H09

Рогатин

Галич

Калуш

Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Контакти:
Верховинська районна державна адміністрація

вул. Івана Франка, 20
селище Веховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700
+38 (03432) 2 12 42
+38 (03432) 2 11 35
verhovina_rda@ukr.net
ww2.gov.if.ua/verhovynska/ua

Верховинська районна рада
вул. Івана Франка, 20
селище Веховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700
+38 (03432) 2 17 65
+38 (03432) 2 23 24 приймальня
+38 (03432) 2-17-65

Дозвільний центр Верховинської районної 
дежавної адміністрації 

вул.І вана Франка, 27 
селище Верховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700
+38 (03432) 2 16 97

Державна податкова інспекція у  
Верховинському районі

вул. Жаб’євська, 57 
селище Верховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700 
+38 (03432) 2 17 57

Верховинський центр зайнятості
вул.Жаб’євська, 10
селище Верховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700
 +38 (03432) 2 13 56
 +38 (03432) 2 19 31

Верховинський міжгалузевий ситуаційний
бізнес-центр

вул. Жаб’євська, 53
селище Верховина
Верховинський район
Івано-Франківська область
78700
+38(03432) 2 11 77

ВЕРХОВИНСЬКИЙ
район
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H09
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H09

H09

Рогатин
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Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Н-09
Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин
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Рогатин
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Болехів
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Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Н-09
Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

ГАЛИЦЬКИЙ
район

Контакти:
Галицька районна державна адміністрація

площа Волі, 1
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 13 94
+38 (03431) 2 12 43
gal_rda@ukr.net

Галицька районна рада 
площа Волі, 1
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 16 73
+38 (03432) 2 14 94
www.galytskarada.in.ua

Галицька міська рада
майдан Різдва, 16
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 13 32
+38 (03431) 2 15 13
+38 (03431) 2 21 88
+38 (03431) 2 12 81

Дозвільний центр Галицької районної державної 
адміністрації 

площа Волі, 1 
каб. № 2
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 14 38
+38 (03431) 2 14 38
gal_rda@ukr.net

Державна податкова інспекція в 
Галицькому районі

вул. Шевченка, 10
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 10 19

Галицький районний центр зайнятості
вул.Коновальця, 35
міст о Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
 +38 (03431) 2 14 96
galrcz@gmail.com

Галицький фонд підтримки підприємництва 
«Бізнес-Центр»

площа Волі, 1
місто Галич
Галицький район
Івано-Франківська область
77100
+38 (03431) 2 29 87
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H18

H09
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H09

H09

Рогатин

Галич

Калуш

Богородчани

Надвірна

Яремче

Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Р-20
Снятин-Тязів
Снятинський район: Снятин (з’єднання з Н10, Т 0909), 
Потічок, Стецева, Стецівка
Городенківський район: Ясенів-Пільний, 
Городенка (з’єднання з Р-24, Т 2621), Воронів, Незвисько
Тлумацький район: (з’єднання з Н09): Живачів, 
Озеряни (з’єднання з Т 0904), Тарасівка, Тлумач 
Тисменицький район: Милування, Рошнів, Стриганці, 
Побережжя, Єзупіль, Сілець, Тязів (з’єднання з Н09)
Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ
район

Контакти:
Городенківська районна державна адміністрація

вул. Богуна, 11
місто Городенка
Городенківський район
Івано-Франківська область
78100
+38 (03430) 2 25 67 приймальня
+38 (03430) 2 15 12
rda_horodenka@i.ua

Городенківська районна рада
вул. Богуна 11
місто Городенка
Городенківський район
Івано-Франківська область
78100
+38 (03430) 2 24 08
+38 (03430) 2 13 64
rada@gorrayrada.if.ua
www.gorrayrada.if.ua

Дозвільний центр Городенківської районної 
державної адміністрації

вул. Володимира Великого,4
місто Городенка
Городенківський район
Івано-Франківська область
78100
+38 (03430) 2 15 01
zrr@ua.fm

Державна податкова інспекція в  
Городенківському районі

вул. Ринкова, 2
місто Городенка
Городенківський район
Івано-Франківська область
78100
+38 (03430) 2 16 14

Городенківський районний центр зайнятості
вул. Шевченка, 73
місто Городенка
Городенківський район
Івано-Франківська область
78100 
+38 (03430) 2 24 38
+38 (03430) 2 80 87

Фонд підтримки підприємництва  
«Городенківський Бізнес-Центр»

вул. Володимира Великого, 4
місто Городенка
Городенківський район 
Івано-Франківська область
+38 (03430) 2 81 38
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Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги

залізниця

Р-21
Долина - Хуст
Проходить через Долину —Міжгір'я — Хуст 
Долинський район: Долина (з’єднання з Н10), 
Мала Тур'я, Новоселиця, Вигода, Пациків, Шевченкове, 
Мислівка, Вишків
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Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ДОЛИНСЬКИЙ
район

Контакти:
Долинська районна державна адміністрація

проспект Незалежності, 5
місто Долина
Долинський район
Івано-Франківська область
77504
+38 (03477) 2 70 04 приймальня
+38 (03477) 2 70 27
dolyna_org@ukr.net
ww2.gov.if.ua

Долинська районна рада
проспект Незалежності, 5
місто Долина 
Долинський район
Івано-Франківська область
77500
+38 (03477) 2 70 14
+38 (03477) 2 70 12
www.region.dolyna.info

Дозвільний центр Долинської районної  
державної адміністрації

проспект Незалежності 5
місто Долина
Долинський район
Івано-Франківська область
77500
+38 (03477) 2 73 50
+38 (03477) 2 73 50
drda@ukr.net

Державна податкова інспекція  
в Долинському районі

вул. Грушевського, 16
місто Долина
Долинський район
Івано-Франківська область
77500 
+38 (03477) 2 52 90

Долинський районний центр зайнятості
проспект Незалежності, 3
місто Долина
Долинський район
Івано-Франківська область
77500
+38 (03477) 2 74 86
+38 (03477) 2 74 84

Фонд підтримки підприємництва 
«Долинський Бізнес-Центр»

вул. Грушевського, 11
місто Долина
Долинський район 
Івано-Франківська область
+38 (03477) 2 52 50
+38 (03477) 2 52 30

87



88

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
залізниця
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Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

КАЛУСЬКИЙ
район

Контакти:
Калуська районна державна адміністрація

вул.Шевченка, 6
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 6 02 09
+38 (03472) 6 00 23
kalush@rda.if.ua

Калуська районна рада
вул. Шевченка, 6
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 6 03 69
+38 (03472) 6 01 70
krr_if@ukr.net

Дозвільний центр Калуської  
районної державної адміністрації

вул.Шевченка, 6
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 6 23 63
+38 (03472) 6 23 63

Державна об’єднана податкова  
інспекція в Калуському районі

вул. В. Стуса, 2
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 2 28 93

Калуський міськрайонний центр зайнятості
бульвар Незалежності, 1
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 2 83 99

ТзОВ «Калуський Бізнес-Центр»
вул.Грушевського, 25
місто Калуш
Калуський район
Івано-Франківська область
77300
+38 (03472) 4 37 58
+38 (03472) 4 37 58
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

залізниця

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким
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Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
залізниця
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

залізниця

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 
Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш,
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

КОЛОМИЙСЬКИЙ
район

Контакти:
Коломийська районна державна адміністрація

вул. Верещинського, 17
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область,
78200 
+38 (03433) 4 74 28 
+38 (03433) 4 70 31
zvern_ko@ukr.net
www.ww2.gov.if.ua/kolomyiyska

Коломийська районна рада
вул.Верещинського, 17
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 4 70 30
+38 (03433) 4 70 31
kolomiyrada@gmail.com
www.krr.if.ua

Дозвільний центр Коломийської районної  
державної адміністрації

вул. Шевченка, 23
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 4 74 31
dozv_ko@ukr.net

Коломийська об’єднана податкова інспекція 
вул. Богдана Хмельницького, 3
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 2 44 10

Коломийський міськрайонний центр зайнятості
вул. Гетьмана Мазепи, 4
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
78200
+38 (03433) 2 67 51

Фонд підтримки підприємництва  
«Коломийський Бізнес-Центр»

бульвар Лесі Українки, 2
місто Коломия
Коломийський район
Івано-Франківська область
+38 (03433) 2 46 54
+38 (03433) 2 27 98
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Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

залізниця

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

регіональні автомобільні дороги
Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким

КОСІВСЬКИЙ
район

Контакти:
Косівська районна держана адміністрація

майдан Незалежності, 11
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600
+38 (03478) 2 48 45
+38 (03478) 2 46 39, 
+38 (03478) 2 48 49 
www.kosiv.info/rda/

Косівська районна рада
майдан Незалежності, 11
2-й поверх
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600
+38 (03478) 2 46 00 приймальня
+38 (03478) 2 46 30
rada.kosiv@gmail.com

Дозвільний центр Косівської районної державної 
адміністрації

вул. Шевченка, 13 
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600
+38 (03472) 2 22 39
+38 (03478) 2 22 39
kosiv_dozvilnyj@mail.ru

Держана податкова інспекція в  
Косівському районі

вул. Незалежності, 101
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600
+38(03478) 2 10 03

Косівський районний центр зайнятості
вул. Шевченка, 44А
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600, 
+38 (03478) 2 48 81
+38 (03478) 2 48 96

Фонд підтримки підприємництва  
«Косівський Бізнес-Центр»

вул. Шевченка, 44А
місто Косів
Косівський район
Івано-Франківська область
78600
+38 (03478) 2 26 88
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залізниця

регіональні автомобільні дороги
Р-24
Татарів – Косів – Коломия – Борщів – 
Кам’янець-Подільський
Проходить через Татарів (Яремчанська міська рада) 
Верховинський район: Верховина
Косівський район: Косів
Коломийський район: Коломия
Городенківський район: Городенка
Проходить двома перевалами: Кривопільським та Буковецьким
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-09
Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить через Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

НАДВІРНЯНСЬКИЙ
район

Контакти:
Надвірнянська районна державна адміністрація

майдан Шевченка, 33
місто Надвірна
Надвірнянський район
Івано -Франківська область
78400
+38 (03475) 2 91 01
+38 (03475) 2 23 82 приймальня 
+38 (03475) 2 32 64 громадська приймальня
+38 (03475) 2 91 10
nadvirnaorg@ukr.net

Надвірнянська районна рада
майдан Шевченка 33 
місто Надвірна,
Надвірнянський район
Івано-Франківська область
78400
+38 (03475) 2 24 52
+38 (03475) 2 24 29
rada.nadvirna@ukrpost.ua

Дозвільний центр Надвірнянської  
райдержадміністрації

майдан Шевченка, 33
місто Надвірна
Надвірнянський район
Івано-Франківська область
+38 (03475) 2 53 34

Податкова інспекція в Надвірнянському районі
вул. Визволення, 2
місто Надвірна
Надвірнянський район
Івано-Франківська область 
78400
+38 (03475) 2 43 22

Надвірнянський районний центр зайнятості
майдан Шевченка, 1
місто Надвірна
Надвірнянський район
Івано-Франківська область
78400
+38 (03475) 2 32 65
+38 (03475) 2 34 61
+38 (03475) 2 21 82

Фонд підтримки підприємництва Надвірнянщини
майдан Шевченка, 33
місто Надвірна
Надвірнянський район
Івано-Франківська область 
78400
+38 (03475) 2 21 63
+38 (03475) 2 50 81
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залізниця
регіональні автомобільні дороги

Н-09
Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить ерез Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи

M12
E50M12

E50

H09

H10

H10
H10

H10

H10

H10

H18

P21

P21

P24

P24

P24

P20

P20

P20

P38

P38

T0902

T1419

T0910

T1417

T0903

T0906

T0906

T0909

P24

P62

P62P24

P24

H18

H09

H09

H09

H09

Рогатин

Галич

Калуш

Долина

Болехів

Рожнятів

Богородчани

Надвірна
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Городенка

Снятин

Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

М-12
Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам'янка 
(через Вінницю)
Під’їзди: до м. Вінниця – 1,4 км, 
до м. Хмельницький – 8 км
Проходить територією Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської 
та Кіровоградської областей
Проходить через м. Рогатин
Збігається з частиною європейського маршруту E50

РОГАТИНСЬКИЙ
район

Контакти:
Рогатинська районна державна адміністрація

вул.Галицька, 65
місто Рогатин
Рогатинський район
Івано-Франківська область
77000
+38 (03435) 2 43 00
+38 (03435) 2 47 32
orgviddil_rog@mail.ru

Рогатинська районна рада
вул. Галицька, 65
місто Рогатин
Рогатинський район
Івано-Франківська область
77000
+38 (03472) 2 47 37
+38 (03472) 2 48 00
rada@ronet.com.ua

Дозвільний центр Рогатинської  
райдержадміністрації

вул. Галицька, 65
місто Рогатин
Рогатинський район
Івано-Франківська область
77000
+38 (03435) 2 42 49
+38 (03435) 2 42 49
dc_rohatyn@mail.ru
ww2.gov.if.ua/rogatynska.ua

Податкова інспекція в Рогатинському районі
вул. Безгрішного, 1
місто Рогатин
Рогатинський район 
77000 
+38 (03435) 2 12 99

Рогатинський районний центр зайнятості
вул. Галицька, 46
місто Рогатин
Рогатинський район
Івано-Франківська область
77000
+38 (03435) 2 42 05

Рогатинський бізнес-центр
вул. Шевченка, 77
місто Рогатин
Рогатинський район
Івано-Франківська область
77000 
+38 (03435) 2 43 31
+38 (03435) 2 43 31
bc@ro.net.ua
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залізниця
регіональні автомобільні дороги

Н-09
Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить ерез Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

національні автомобільні дороги

міжнародні автомобільні шляхи
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Косів

Верховина

Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

М-12
Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам'янка 
(через Вінницю)
Під’їзди: до м. Вінниця – 1,4 км, 
до м. Хмельницький – 8 км
Проходить територією Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської 
та Кіровоградської областей
Проходить через м. Рогатин
Збігається з частиною європейського маршруту E50

залізниця
регіональні автомобільні дороги

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці –Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

РОЖНЯТІВСЬКИЙ
район

Контакти:
Рожнятівська районна державна адміністрація

вул.Шкільна, 1
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 05 38 приймальня
+38 (03474) 2 05 45
rda_rozh@ukrpost.ua
www.ww2.gov.if.ua/rojnyatynska

Рожнятівська районна рада
вул.Шкільна, 1
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 04 87
+38 (03474) 2 03 87
radarozh@i.ua

Дозвільний центр Рожнятівської 
райдержадміністрації

вул. Шкільна, 1
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 02 78
dozvil.rozh@ ukr.net
ww2.gov.if.ua/rojnyatynska/ua

Податкова інспекція в Рожнятівському районі
площа Єдності, 4
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 07 40

Рожнятівський районний центр зайнятості
вул. Рильського, 1
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 03 59

Рожнятівський фонд підтримки підприємництва 
«Бізнес-центр»

вул. Шкільна, 1
селище Рожнятів
Рожнятівський район
Івано-Франківська область
77600
+38 (03474) 2 07 30
+38 (03474) 2 13 85

93



94
залізниця

регіональні автомобільні дороги

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці –Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

Р-20
Снятин-Тязів
Снятинський район: Снятин (з’єднання з Н10, Т 0909), 
Потічок, Стецева, Стецівка
Городенківський район: Ясенів-Пільний, 
Городенка (з’єднання з Р-24, Т 2621), Воронів, Незвисько
Тлумацький район: (з’єднання з Н09): Живачів, 
Озеряни (з’єднання з Т 0904), Тарасівка, Тлумач 
Тисменицький район: Милування, Рошнів, Стриганці, 
Побережжя, Єзупіль, Сілець, Тязів (з’єднання з Н09)
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Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

СНЯТИНСЬКИЙ
район

Контакти:
Снятинська районна державна адміністрація

площа  Незалежності, 1
місто Снятин
Снятинський район
Івано-Франківська область
78300
+38 (03476) 2 50 35
+38 (03476) 2 14 66
snt_rda@i.ua
ww2.gov.if.ua/snyatynska

Снятинська районна рада
пл. Незалежності, 1
місто Снятин
Снятинський район
Івано-Франківська область
78300 
+38 (03476) 2 50 11
+38 (03476) 2 13 31
rada.snt@ukr.net

Дозвільний центр Снятинської  
райдержадміністрації

площа Незалежності, 1
місто Снятин
Снятинський район
78300
+38 (03476) 2 51 58
+38 (03476) 2 51 58
 dozv_centr@snyatynreg.gov.ua

Податкова інспекція в Снятинському районі
вул.Воєводи Коснятина, 62
місто Снятин
Снятинський район
Івано-Франківська область
78300 
+38 (03476) 2 50 87

Снятинський районний центр зайнятості
вул. Воєводи Коснятина, 102
Снятин
Снятинський район
Івано-Франківська область
78300
+38 (03476) 2 17 45

Громадська організація «Снятинський  
бізнес-центр»

площа Незалежності, 1
місто Снятин
Снятинський район
Івано-Франківська область
78300
+38 (03476) 2 51 13
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Н-18
Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль 

Н-09
Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – 
Львів (через Рахів)
Під’їзди: до курортної зони «Буковель» - 7,7 км
Проходить ерез Яремче, Надвірну, 
Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин

залізниця

регіональні автомобільні дороги

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

Н-10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці –Мамалига (на Кишинів)
Під’їзди: до м. Івано-Франківськ – 10,9 км
Проходить через Болехів, Долину, Калуш, 
Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин

Р-20
Снятин-Тязів
Снятинський район: Снятин (з’єднання з Н10, Т 0909), 
Потічок, Стецева, Стецівка
Городенківський район: Ясенів-Пільний, 
Городенка (з’єднання з Р-24, Т 2621), Воронів, Незвисько
Тлумацький район: (з’єднання з Н09): Живачів, 
Озеряни (з’єднання з Т 0904), Тарасівка, Тлумач 
Тисменицький район: Милування, Рошнів, Стриганці, 
Побережжя, Єзупіль, Сілець, Тязів (з’єднання з Н09)
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Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ТИСМЕНИЦЬКИЙ
район

Контакти:
Тисменицька районна державна адміністрація

вул. Галицька 17
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77401
+38 (03436) 2 43 37
+38 (0342) 3 03 59
+38 (03436) 2 43 67
admin@tsm.if.gov.ua
www.tsm.if.gov.ua

Тисменицька районна рада
вул. Галицька 17
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77401
+38 (03436) 2 43 36
+38 (03436) 2 41 75
rairada@tysm.if.ua

Дозвільний центр Тисменицької  
райдержадміністрації

вул. Галицька 17
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77400 
+38 (03436) 2 43 94
+38 (03436) 2 43 67
adp@tsm.if.gov.ua

Об’єднана податкова інспекція в  
Тисменицькому районі

площа Ринок 17
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77400
+38 (03436) 2 16 95

Тисменицький районний центр зайнятості
вул. Галицька 86
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77400
+38 (03436) 2 10 05
+38 (03436) 2 33 43

Тисменицький районний фонд «Центр підтримки, 
ініціатив і розвитку підприємництва»

вул. Галицька 17
місто Тисмениця
Тисменицький район
Івано-Франківська область
77400
+38 (03436) 2 18 18
+38 (03436) 2 11 10
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Н-18
Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль 

залізниця

регіональні автомобільні дороги

національні автомобільні дороги
міжнародні автомобільні шляхи

Р-20
Снятин-Тязів
Снятинський район: Снятин (з’єднання з Н10, Т 0909), 
Потічок, Стецева, Стецівка
Городенківський район: Ясенів-Пільний, 
Городенка (з’єднання з Р-24, Т 2621), Воронів, Незвисько
Тлумацький район: (з’єднання з Н09): Живачів, 
Озеряни (з’єднання з Т 0904), Тарасівка, Тлумач 
Тисменицький район: Милування, Рошнів, Стриганці, 
Побережжя, Єзупіль, Сілець, Тязів (з’єднання з Н09)
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Тисминеця

Тлумач

Коломия

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ТЛУМАЦЬКИЙ
район

Контакти:
Тлумацька районна державна адміністрація

вул. Макуха,12
місто Тлумач
Тлумацький район
Івано-Франківська область
78000
+38 (03479)2 19 46
vptlum@ukr.net
www.ww2.gov.if.ua

Тлумацька районна рада
вул. Макуха, 12 
місто Тлумач
Тлумацький район
Івано-Франківська область
78000
+38 (03479) 2 19 46
+38 (03479) 2 16 41
r79tlmrada@if.ukrtel.net

Дозвільний центр Тлумацької  
райдержадміністрації

вул. Макуха, 12
місто Тлумач
Тлумацький район
Івано-Франківська область
78000
+38 (03479)2 35 70
+38 (03479) 2 35 70
kuderskiy@rambler.ru

Тлумацький районний центр зайнятості
вул. Кармелюка, 1
місто Тлумач
Тлумацький район
Івано-Франківська область
78000
+38 (03479) 2 12 31
+38 (03479) 2 24 47

Тлумацький фонд підтримки підприємництва 
«Бізнес-центр»

вул. Макуха,12
місто Тлумач
Тлумацький район
Івано-Франківська область
78000
+38 (097) 855 36 88
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Це видання підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст цього видання є виключною відповідальністю ГО «Агентство 
з розвитку приватної ініціативи» і в жодному разі не може вважатись таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку 
вул. Грушевського, 21, офіс 655
місто Івано-Франківськ
76004
+38 (0342) 54 20 95
iv.frankivsk.rcid@gmail.com
www.investin.if.ua

Агентство з розвитку приватної ініціативи 
вул. Дністровська, 26
місто Івано-Франківськ
76018
+38 (0342) 50 46 05
office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua




