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Автор: odmin
14.02.2017 16:57 -

·
документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням
заявника, - іншою мовою (
крім заяви про державну реєстрацію);

·
текст документів має бути написаний розбірливо (машино друком або від руки
друкованими літерами);

·
документи не повинні містити підчищення або описки, закреслені слова та інші
виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки,
заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно
тлумачити їх зміст;

·
документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами,
визначеними законодавством;

·
заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про
державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна
бути нотаріально засвідчена;

·
установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі,
прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або
уповноваженими ними особами;

·
документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути
легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому
законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
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·
документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну
мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в
установленому порядку.

·
документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електрон
ній формі.

·
у паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим
відправленням

.

·
якщо документи подаються особисто, 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 документів представником додатково подається примірник
оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних
сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної
реєстрації юридичної осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не
мають статусу юридичної особи.
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