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1. Особливості державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності
1.1. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб.
1.2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб.
1.3. Передумови здійснення господарської діяльності підприємств
(вибір системи оподаткування, ліцензування, патентування).
1.4. Реквізити суб’єктів підприємницької діяльності.
Нормативно-правова документація:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV,
чинний з 01.01.2004 р.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV, чинний з
01.01.2004 р.
4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від
15.05.20003 р №755-ІV, чинний з 01.07.2004 р.
5. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.1991р. №698XII.
6. Податковий кодекс України.

1.1. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб.
Державна реєстрація юридичних проводиться державним
реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста
обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи
(місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної
особи, а в разі його відсутності – місцезнаходження особи,
уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності
(наприклад, директора), за адресою, яка вказана засновниками
(учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок
з юридичною особою.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник
(засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати
державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) такі документи:
x заповнену реєстраційну картку (форма №1) на проведення
державної реєстрації юридичної особи;
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