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Шифр Назва адміністративної послуги
Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за 
участю іноземного інвестора

Підстава:
Закон України від 19.03.1996 №93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про 
порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за 
участю іноземного інвестора».

І. Необхідні документи:
1. лист-звернення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України (Додаток 1);
2. договір (контракт) (оригінал та копія), засвідчені в установленому порядку;
3. засвідчені копії установчих документів (статут і установчий договір) суб’єкта (суб’єктів) 

зовнішньоекономічної діяльності України;
4. документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи 

(нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або 
судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до 
законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у 
консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь 
Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у 
посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

5. ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що 
передбачається договором (контрактом); (Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1919 (1919-99-п ) від 18.10.1999 );

6. документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту);
7. у разі обґрунтованої потреби орган державної реєстрації може вимагати інші документи, 

що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати 
договір (контракт), а також відповідності його законодавству.
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±. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги:
Документи подаються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України - учасником договору 
(контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноваженою ним особою.

III. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну 
послугу:
За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється 
плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день 
реєстрації.

III. Строк розгляду:
Позитивне рішення -  20 календарних днів з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації 
договорів (контрактів).
Відмова -  20 календарних днів з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів 
(контрактів).

IV. Відповідальний за виконання:
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

VI. Результат надання адміністративної послуги:
Картка державної реєстрації договору (контракту) у трьох примірниках та спеціальна відмітка про 
державну реєстрацію на договорі (контракті) та оригінал договору (контракту) або письмова 
відмова

VII. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:
1. Умови договору (контракту) не відповідають законодавству України.
2. До суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про 

реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність».

3. Існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

VIII. Порядок оскарження:
Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних 
інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах 
України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України.
Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за домовленістю сторін -  у третейських 
судах, у тому числі за кордоном.


