
Інформаційна картка адміністративної послуги № 075 (12.21) 

 

Виправлення технічної помилки 

Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

Найменування центру 

надання адміністративної 

послуги, в якому 

здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Славутицької міської ради 

 

1 Місцезнаходження  07101, Київська область, м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2  

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок  з 09.00 до 18.00 годин 

Вівторок     з 10.00 до 19.00 годин 

Середа        з 09.00 до 18.00 годин 

Четвер        з 10.00 до 19.00 годин  

П’ятниця    з 09.00 до 17.00 годин  

Субота        з 10.00 до 15.00 годин 

Неділя        вихідний 

Без перерви 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт  

телефон (04579) 30011 

uap@slav.gov.ua   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань"  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

– 

6 Акти центральних 

органів виконавчої влади 

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 

«Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Виправлення технічної помилки у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про виправлення помилки 

Заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або 

тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний 

документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, 

або посвідку на постійне або тимчасове проживання. 

 У разі подання запиту представником додатково подається 

mailto:uap@slav.gov.ua


примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Квитанція про сплату адміністративного збору (в разі 

допущення помилки з вини заявника) 

9 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

1. У паперовій формі запит подається заявником особисто. 

2. В електронній формі запит подається через портал 

електронних сервісів виключно за умови реєстрації 

користувача на відповідному порталі 

10 Платність 

(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

 

Безоплатно – у разі допущення помилки суб’єктом державної 

реєстрації. 

30 відсотків відповідного адміністративного збору – у разі 

допущення помилки з вини заявника. 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 24 годин після надходження запиту, крім 

вихідних та святкових днів 

12 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за 

виправлення помилки, або плата внесена не в повному обсязі 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Повідомлення  про виправлення помилки 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

У такий самий спосіб, у який подано запит 

15 
Примітка 

 

 

 

 

 

 

     Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 

державного реєстру внаслідок наявності помилок у 

документах, на підставі яких були внесені такі відомості, 

здійснюється після виправлення помилок у зазначених 

документах. 

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного 

реєстру може здійснюватися також на підставі судового 

рішення. 

 

 

 


