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УКРАЇНА 
 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                    

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020   тел. (044) 226 20 88,  
E-mail: zagal@solor.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37378937 

 

Миколі КУЛІКОВУ 
 

електронна адреса: foi+request-84698-

90810c27@dostup.pravda.com.ua 

 

 

У Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто 
Ваш запит від 13.04.2021, зареєстрований за № 108-72(з), щодо надання 
інформації, про Ваш «Статус пенсіонера» при реєстрації в органі державної 
податкової служби Солом’янського  району міста Києва. 

За результатами розгляду в межах компетенції,  повідомляємо наступне. 
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»,  далі – Закон про реєстрацію. 

Відповідно до статті 6 Закону про реєстрацію всі реєстраційні дії, 
передбачені цим законом, здійснюються державним реєстратором шляхом 
внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР. 

Відповідно до відомостей що містяться в  ЄДР,  Ви зареєструвалися як  
фізична особа - підприємець 20.01.2021р. на підставі заяви, поданої в 
електронній формі через портал «Дія». 

 Державну реєстрацію Вас, як фізичної - особи підприємця проведено 
державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Якимович К.М. згідно рондомного розподілу заяв цього додатку, 
без порушення вимог чинного законодавства. 

Відповідно до статті 13 Закону про реєстрацію відомості з ЄДР, і в т.ч. про 
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, є підставою для взяття її на 
облік в органах державної статистики, податкових органах та/або вчинення 
інших дій відповідно до законодавства. Інформаційна взаємодія між ЄДР та 
інформаційними системами державних органів, здійснюється інформаційно-
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телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами. 

Порядок взяття на облік як платника податку фізичної особи-підприємця 
регулюється Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами 
прийнятими відповідно до нього. 

Тому порушені Вами питання не належать до компетенції Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

 

Перший заступник голови                                                        Олександр СМИК 

 

 

 

 

 

 
Ірина Кобякова 

248 88 30 
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