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БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАдА 1(IIЇВСЬКОї 
• І ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

.Г 
І 

Про затвердження (dIоложенНJI про порядок реєстрації 
об' єктів iHBecтy&aННJI» 

РозгJUJНYВШИ подання директора кп ссБровариінвестбуд» Швидкого О.В., 
3 метою впорядкуванВJI єдиного обліку інформації щодо інвесторів та 
об'єктів інвестування, своєчасного та достовірного інформуванu 

. ІрОМ8Дськостї, запобігання випадкам шахрайства, керуючись Законом 
Украіни (dIpo засади державної реryлпорної політики у сфері господарської 
дUшьвості», враховуючи рішеННJI Броварської міської ради від 21.09.06 р. 
N! 107-08-05 « Про затверджеННJI ссПравил забудови м. Бровари», на підставі 
ст. 2S Закону Украіни (dIpo місцеве самоврядyвaнНJI в Украіні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань розвитку та благоустрою територій, 
земeJIыщх відносин, архітектури, будівництва та інвестицій і з питань 
ЗІКоввості та правопорядку, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. ЗатвердитИ (dIоложеJIНЯ про ПОРJIДо~ реєстрації об'єктів iнвecтyв~), 
'( ..., ,-. додаєrься). . 

2. ПоложеВИJI набирає чинності з моменту його опрИJПOдвеВВJI в засобах 
масової інформації . 

3 дир ТJ'ТТ "Б иіввестбуд" Швидкому О.В. розМІСТИТИ дане . ектору АН ровар . ... визначений чинним 
рішення в засобах масової lвфорМац11 У 

законодавqтвом термін. голови Рудевка.р.Б. та 
4., Ко~оль З~ ~~онЩtНЯМ ПОXJIасти В:а з:~ю територій, земeJПdIИX постійну ІСОМ1С1Ю з питань розвитку. . .. 

. . б . ництва та 1НВеСТИЦШ. 
ВІДНосив, арХ1тектури, УДІВ 
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ПОДАННЯ: 

Директор кп ссБровариінвестбуд» ,., . 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступиик міського голови 

Начальник юридичного відділу 

~ЧВПЬІІИК.з~~ro.~ ~ 
начапьвих yпpaвпiввJI екоиоміхи ~ ....-
Голова постійноі комісії з питань 
роз~итку та блaroустро~ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Голова постійноі комісії з питань 
~акониості та,правопорядку 
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Затверджено 
рішення Броварської міської ради 
від «~Г » ~ 2007 року 
НІ! d{f - (rf-DГ 

ПОJJожеВllЯ про порвдок реєnpаціі 06'oniв iIIBec'JYВDIIIIR 

1. ПonожеННJI п~о ПО~JlДок реєстрації об'єктів інвестування (H8ДВJIi _ Положення) 
розроблено ВІ~ПОВІДНО до З~кону України «Про інвестиціііну дiJшьність», 
Закону УкраІНИ «Про ~lcцeBe саМОВРJlдування», «Правил забудови 
м.Бровари» затверджених Рlше~ Бров~рської міської ради від 21.09.06 р. 
N!!107-08-0S, «ПоложенНJI про ІнвеСТИЦ1ііну раду міста», затвердженого 
рішенНJlМ виконавчого комітету Броварської міської ради від 25.07.06 р. Н!!ЗЗЗ, 
інших нормативно-правових актів в галузі інвестиціііної дiJшьності та місто
будYJIIIНВJI. 

2. Положення визначає порядок подання документів, їх розгтrдy та здіііснення 
реєстрації об'єктів інвестування на території міста Бровари. 

3. Об'єктами iнвecтyв8ННJI згідно з цим ПonожеННJIМ є земельні дimппcн незалежно 
від форм власності, HUВHocтi або відсутності на них об'єктів нерухомого 
майн&, призначені ДЛJI будівництв&, реконструкції, реставрації об'єктів 
містобудування (будинків, будівель, споруД), в тому числі малих архітеК1УРНИХ 
форм, а також зазначені об'єкти містобудування. 

4. Іввестором згідно з цим ПоложеВНJIМ визна~СJl особ&, па має у власно~ !в 
користуванні земельну дimппcy або об'єкт МІстобудУВання! чи має. Haмtp 1! 
отримати з метою проведеНIIJI будівництв&,. реконструкщї або реставрВЦІІ 
об'єктів містобудУВaиRJI за власні чи зanyчеш кошти, власними силами чи з 
зanyчеННJIМ третіх осіб. 

S. Реєстраціи об'єктів інвестування здіЙСIПOЄТЬСJl кп "Бровариінвестбуд" (далі -
opraн реєстраціі). 

б. Відносини між органом реЄС1рації та інвестором регуJПOIОТЬCJI договором. 
7 П .. _ ... б' . інвестування інвестор або уповноважена 
• ""УІІІ проведеННJI реєстрацll о ЄІС1'1Вб ( . _ ВJlВник) подає opraвy реєстрВЦ1Ї такі 
вим в установленому поридку осо а дат з 
ДОІСументи: 

71 . б' . стування (Додаток 1); . 
. . звиву про реєстрацоо о єкта 1НВе ., естора (ДJIJI фізичної особи не 

7:1.. копію свідоцтва про державну реЄc:rPац:::аспорта)' 
суб'ЄkТa підприємницької ДЇJШЬноcn- ко ' n;nllllllV (державного 

73 • . lI'VМeНТВ на земельну ~--oI • коПUQ правовставОВJПOючоro дов,J'- JII(ИЙ підтверджУЄ згоди власника 
'ВІаУ, договору оренди), або дoкyмe~ вибору земельної ДЇJJJDIКИ (не 
земельної дimппcи на їі заБУДОВУ~ про н8Д8ШfJ1 земепьвої ДЇJJJDIКИ); 

. nОдаюТЬСJl'В разі звернеННJI з кnоп об'єкт нерухоМОГО майн&, 
7.4. копію правовстановmo~qо~ ДОі:е:вн,:ності ~oгo об'ЄК'1')'); • 

7.sPDn:aшований на земenь~ ~ з.:борroваності ЗІ. СПnф~ТИ пода~, 
. ДОВІДКУ дrп про B1ДC~C:ТЬ ДJIJI юридичних ОСІб та 1ЗИЧВИХ ОСІ 

О~ОВJlзкових зборів та платеЖІВ (ТІЛЬКИ .: 
lI1Дnpиємців); .. -ником плати за розгЛJIД та 
7 б • BHeceHНJI з_ .. . . ДОкумент, що СВІДЧИТЬ про 



-~-
реєстраціЮ об'єкту iнвecтyвaННJt. 

• Орraи реєстрації перевіряє КОМJШеХТНI·СТЬ . 
оо • поданих докум· tД JlвдходженНJI докумеНТ1В у журналі реєстрації об' .• eНnB та IКсує дату 

піА час приА~~ документів від ЗIJIВни а в Enl~ IнвecтyвaнНJI одаток 2) 
поШТОIО - не ПІЗНІше наступного робочого кв.. P~I надходжеННJI документів 
noдDНl1X документів, передбачених nyнкт~· ~ rпІ ВИJlменНJI невідповідності 
зaJ1llшає докум~нти без руху, про що повідо~ ОnоженНJ( орган ре!=страції 
ВКВЗDНими в ЗEUlВI. uurє ЗIJIВНИка за реКВІзитами, 

~ В разі Н8ДХодженНJI всіх необхідних документів о .Н 
· (п'lТІl) робо,их днів перевіРJlЄ достовірність звзначе.іоr;: реєстрацl1 ~РфОТJlГОМ.~ 

іі відповідНІСТЬ землевпорядній та містобудівній докуД~КУМентеаll!!-" ІН ОР~йlаЦII, • р . б' . І.А ЦI1 та при має 
РlшеННJI про еєстраЦІЮ о єкту IHBecтyвaHНJI або відмову в реєстраціі. 

lо.IJjдстав8МИ ДJUI відмови в реєстрації об'єкту iHBecтyввнНJI можyrь бyrи: 

10.1. недостовірність інформації в поданих З8JIВНИКОМ документах; 

10.2. невідпов.іtn'ість і~~ійного . np~екту містобудівній або 
зеМJIеВПОР~IИ дoкyмeНТ~I1. (нем.ОЖJI~IС? ЗДІйсненНJI подібної забудови в 
зазначеному Інвестором МІСЦІ, неВІДПОВІДНІСТЬ ІШанам КОМІШексної забудови 
порymеНИJIМ містобудівних обмежень тощо) , 

103. порymенИJI прав власників земельних ділянок та об'єктів нерухомого 
майна внаслідок здійснеННJI інвестиційного проекту. 

I1.Про ухвалене рimеНИJI орган реєстрації інформує замовника не пізніше 3 (трьох) 
робочих днів з моменту ухвалеИНJ( рішеННJI IПJUIXОМ Н8Д8НИJI ВИТJПY з реєстру 

, інвестицій за формою згідно з Додатком 3 до цього ПоnожеННJI. 
llРЇШеННJI про реєстрацію об'єкту iнвecтyвaнНJI є підставОЮ ДJIJI звернеННJI З8JIвника 
до інвестиційної ради міста щодо розміщеННJI ва Tep~opiї міста об'єктів 
виробничого, соціально-побутового призначеИНJI чи РИНКОВОІ шфраструктури. 

IЗ.РеєстрaцiJI об'єкту іввестувaииJI оформmoЄТЬСJl BHecellНJlМ відповідних даних в 
журнал обліку реєстрації об'єктів iHBecтy&8ННJI та H8Д8ННJIМ з_ниху ВИТJlГУ З 
реєстру об'єктів іввестув8ИВJI. 

14.ПіCJIJI проведеИВJI реєстрації об'єкту iнвecтyв~ зlJlВ~ (iнвe~op) зобов'язаний 
~адавати органу реєстрації інформацію ЩОДО змш, пов язаних ЗІ статусом об'єкту 
lНВecтyвВВllJI, а саме: 
14.1. ріmеИНJI Броварської міської ради про B8Д8НWI земельної дimппcи У 

ВJIасиїсть чи у користув8ШIJI; 

14.2. затверджений проект вїдведеННJIземельної дЇЛJППCИ; 
143. дозвіл на будівництвО об'єкту містобудУВання; 
14.4. вихідні дані (АПЗ, ТУ) на об'єкт містобудув~; 
1 •.• р8Ц1і) або окремої стадії 
4.5. проект будівництва (peKOH~YКЦl1, рест8В). ' 
проекту (в разі двох- чи трьох стадійного npоещ , 'о 

14.6. дозвіл на виконВИНJI будівельНИХ робіт; 
14" • ННJI збудованого (реконструіОВаного, 

.,. документ що шдтверджУє введе ... ....,.....,riю· 
Р " • ~aRНJI в ekcI�o�A.1 .... ---" ' б авий 14 еставрованоro) об'ЄICr)' ~e""J- вва власностї на з удов 

.8. державну реєстрацІЮ .. ПР б'єкт інвестування; 
(реконструйований, реставровании) о б' ом інве~ання (договори 

14n в' ..... ані З О єкт ".J-
07. договори безпосередньо по -



підряДУ, надання послуг, спільної діяльно. • .оо 
продажУ тощо). СТІ. KOMICII, доручеНJQI, купівnі-

15 ІнвестоР зобов'язаний надавати ор еє .... . 
·пУНКТОМ 13 Положення Протягом S (~) Р бстраЦll !НфорМaцjrо. передбачену 
Надання інформації здійснюється інвесто ро очих ДНІВ З моменту іі отриманJQI 
зlllВl1 довільної форми з доданням копій в~~~віСОБИСТО або щmrxом надсилан~ 

... б ' ДКИХ ДокумеНТІВ. 
16. йрraи реєстраЦll зо. ов Jlзаний вносити змін . оо 

іивectYваннв не ПІзніше наС1)'ПНОГО роб~ч ДО реєстраЦIИНИХ даних об'єкту 
відповідної інформації. ого ДНИ з момеН1У отриманНJI 

17.0рвн реєстрації скасовує piweHJQI ЯВС'1)'ПНИХ ВИПадках: про реєстрацію об'єкта інвестуваннв в 

17.1. за заявою Інвестора; 

17.2. в разі ВИJlвnеННJI після проведеНJQI р .оо •• 
поданої Інвестором інформації; еєстрацll неДОСТОВІРНОСТІ 

173. В p~i отриманНJI інформації про відмову Інвестору в затвердженні 
проекту В1ДведенИJI земел~ної ділянки, наданні земельної ділянки у впасність 
чи хо~истувВННJI, наданНІ. дозволу на будівництво об'єкту містобудування 
дозволу на виконанИJI БУДІВельних робіт; , 

17.4. В разі npипииеИИJI Інвестором діяльності, пов'язаної з об'єктом 
Іввестування; 

17.5. в разі порушеИИJIlнвестором вимог пункту 14 Положення. 
18.Про схасyвaиИJI реєстрації об'єкта iнвecтyв8ННJI орган реєстрації повідомляє 
. Інвестора та виконавчий комітет Броварської міської ради. 

19.В разі усуненИJI причин, Jlкі стали підставою Д1UI скасування рішенИJI про 
реєстрацію об'єпа інвестування, реєстрація може бути поновпена. ПоновпеlПlJl 
реєстрації об'єпа iнвecтyвaннJJ проводиться в тому ж порядку, що й реєстрація 
об'єna ЇНВecтyв8НWI. 

20.~raв реєстрації зобов'язаний надавати інформацію про реЄС'!Р~ійні дані Об'~ 
1ИВестуваввв ва їх запит Інвестору, власнику земельНОI ДlJUlНІСИ" на ЯКlН 
РОзташовано об'єxr інвестування, органам місцевого caмoBpJJДyВ~ міста 
Бровари, правоохоронним органам, судовим органам та особам, JIIO отримапи 
!ІРВВО ва частку в об'єпі iнвecтyв8НIIJI згідно з укладеними вими договорами з 
ІНВестором. 

21.Відмова В реєстрації об'єкту іивестув8НIIJI може бум оскаржена ДО СУ113 в термів 
передбачений чинним законодавством. 

22.3а реєстрацію об'єкту інвестування ~~iH реєстраційвих ~~ СПР8ВЛJIЄТЬСJl 
lIJIaTa в розмірі, зазнаqеному в доroвqР~~.emом реєстрацll та .. Пf!Jесто'рОМ, але 
ае 8t.nnе тар ф. 1Jn2ених и~вв 'ко. reтoM БроваРСIdCОl МlСЬКО1 ради. 

-~ и 18, затвер~ .. , 7Т~ І 1.\ • U ь. оо ~ 
11 ,- .. ;...-. ~ <$\\.\. 

tD ~~: ~~~ , r;:i '\ о> • о !.В. Сапожко 
Сехрешр ради с:( Q , ., оо( СІ 
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ПОДАННЯ: 

- директор кп с<Бровариіввестбуд) _""""'~~ __ О.В. ШвИДIadi 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.В. РудеВІСО 



О' 

від ___ _ 200_ р. 

Додаток 1 

до ,По,,!о~енНJI про Поридок реєстрації 
об єКТІВ IНBecтyвaHНJI 

Комунальне підприємство Броварської 
міської ради с<БровариінвестбуД) 

м. Бровари, вул. Незалежності, 2 

Заява про реєетраціlО об'єкта iIIBeC1)'B81I11R 

(ПОВна нвlhleuyDIШИJI ЗDRВВИКв, ідевтифіквцiйJlИА код чи номер) просить зареєструвати 

оБ'єкт iнвecтyвВННJI в місті Бровари. Інформація про об'єкт: 

1. НвйменувВННJI об'єкту 

2. Вид iнвecтyвВННJI 

(будіввицтво. реконструкція. pecтввpaцiR) 

3. 3ВІШвноввний CtpOK завершення проекту 

4. Орієнтовна вартість проекту 

S: Інформація про досвід ДЇJJJIЬHOcтi зuвника:, _____________ _ 

додатки: 

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію. . 
2. Копїи прав~встановmoючоro документа на земельну дtJlJlНКY. 
3 на об'ЄIC'l' нерухомоГО майнІ, . Копія правовстанОВnЮЮЧОГ~ дo~eнтa 
РОзташований наземenьній ДiJDПfЦI. ., 

4. довідка дm про відсутність заБОргованості зі СШІати подаТКІВ та зборІВ. 

S. дОхумент про внесеННЯ заовик~~~за рОЗГляд . 
,-,:. ~;: і н ёl ~ 

Ш.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- директор кп <сБровариінвестбуд» 

ПОГОДЖЕНО: 

ОО 

- заступник міського голови J-"':=-;;:;.....м~-І--- В.В. Руденко 



N! Ке Іввестор 

запис спра 

у ви 

1 2 3 

Ceкpcn-ap ради 

• :1. ... .. ~ 
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Об'єкт 
ЇllвeC'ryВ8.ВIUI 

" ; 

r 

" _t··. 

4 

'. 

" . 

ЖУРНАЛ 
Реєстрації об'єктів іввестувaивJI 

( реєстр інвестицій ) 

Подаиі Дата РimеВИJI 
документи 

5 

ПОДВIПUI про 

IJIWCN.l. J 

6 7 

- .-
~a і ," :-~" .,,':' і. ·,1. ... .'. 

~
/.,.., . I~-.: і': .. 11 •. - .. 

і ~~ r:,:'" :-'. , \ 
Ij ф ~:( .' : І ~ ::. 

\ .: .. - ~" '-', r.: ·5 ; 
\ ("., ' 
\. 

'\ 
" о-

. 

ДОДlПOК2. 

до ПоложеВВJ1 про ПОРJIДок 
реєC'l'paцU об'єпів іивеC'[)'ВВИlUt 

" 

Дата Пl.п. rnдmlC 
ріmеВИJI про реєстратора реЄС1ратора 

реєстрвцію 

8 9 10 

І.В. Сапожхо 



ПОДАВНЯ: 

- директор кп «Бровариінвестбуд» -P.~-"""""'-- О.В. ШвидКИіі 

ПОГОДЖЕНО: 

.' :, 
о· . 

- заступник міського голови В.В. Руденко 

' ... 

ОО 



Додаток 3 

, .. І .. ,. ' .. 
'~).:, .. '. . 

І. 
іІ " 

~~'~КТlo~o~нwr про порядок реєстрації 
B1HBe~aнНl ' 

; 

ВIIТЯГ З реєстру інвеmщііі 

:::~~e~~~e;'o~.~----------------------------------
1{!~щrpаціЙНОЇСПРI~ав:и~-----------------

. . , 

. ~ :іIЩИСів в ЖурН8JIі реєстрації об'єктів інвестування '. ;і; 
реєс:траціііиа інформація щодо об'ЄК'l')' інвестуванви: ------~--. .' . 
Д8Н1 про земельну Д1JIJIНКY: _________________ _ 

дані про дозвільну документацію: ------------------------

дані про прое~ документацію: ----------------------------------

дані щодо укладених договорів про фінансування об'єкту іивеCТ)'В8ННJJ: ___ _ 

.. . ' . 
~".: _" 

дані щодо укладених договорів про будівництво (реконструкцію, реставрацію) 

оеаауПmестувmпм: __________ ---------------------------------

--
.' ~ щодо укладених договорів про відчужеВВЯ об'ЄIC'l')' iввeCТYВ8IIIIJI або lio~ 
ча~: ___ · __________ ----------~---------------------
ДаНі про введеш об'єкzy інвестування в експлуатацію: ------------

-
ДатаФорМ}'В8ВIIJI витягу _.:..---------------

:. " . "~ . ~ 
·-r· '. 

(підпис реєстратора) 
(прізвище та ініціали реєстратора) 

.' м.п. 
ІВ.Сапожко 

.... ~. , : . . '.: 



ПОДАВВЯ: 

.. директор кп <сБровариінвестбуд» 

ПОГОДЖЕНО: 

.. ~аступник міського голови 

••• 8 

. ; 

. -.... 

.' 

О.В. ШвидкиЙ 

В.В. РуденКо 

'І( 

.. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
коl\lуllnлыle підПРllЄl\lСТВО « БроваРllіllвест6уд )) 

07400. УкраінІ. КllІвська обnаC1'1t, м &роваРII, аул Гanрїи8, 15; Код 34702286 

В1ІХ ,N! 7 від «28» тотого 2007 року. 

л 1LC-4U) 1 /J І 'о 'р." 
~-~O а ~/ 

Ji'"<I rr;,l.Jf/", (1/-01-

Віпоре Олександровичу! 

МіСЬКОl\lУ голові 
АlПОllеllКУ в.о. 

Прошу Вас вЮПQЧИТИ в порядок денний сесії Броварської міської ради 
IПtТ8ННSI про затвердження (d10ложеШfJI про порядок реєстрації об'єктів 
їввecтyв8ННJI». 

дирщаор кп «Бровариінвестбуд» g /If о.Б.ШвидкиІі 



ЕНСllер""",,; ""СІІО"ОН 

11(010 "роен",у ПОЛО:JlсеllllR ІІрО ІІ0рядок реєс - 6" • 
;ІІlеСІІІу"аІІІІВ '''ра,с" О ЄЮ"'ІІ 

Вищезазначене Положення про порядок реєстраЦ·IООI об" .. . п) . ЄКТІВ Інвестування 
(ДDJII - оложення розроблено ВІдповідно до Законів У.. П . .й . . " краІНИ " ро 
JIIвеСТИЦІ ну ДІЯЛЬНІСТЬ та "Про місцеве самоврядуванНJI" П 
б Б" . '" равил 

за удови м. ровари, затверджених РlшенНJlМ Броварської міськоі ради від 
21.09.0бр. " 10.1-08-05, "Положення про інвестиційну раду міста", 
затвер~еного РІшенням виконкому Броварської міської ради від 25.07.06 
Н!! 333, ІНШИХ нормативно-правових актів в галузі інвестиційної діяльності та 
.tістобудування. 

Метою Положення є впорядкуванНJI єдиного обліку інформації щодо 
інвесторів та об"єктів інвестування, своєчасного та достовірного 
інформування rpомадськості, запобігання випадкам шахрайства у вказаній 
сфері відносин. 

Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та 
. здійснеННJI реєстрації об"єктів iHBecтyвaнНJI на территорії міста Бровари. 

Положення встановлює прозорі, чітки вимоги щодо інформаційного 
змісту, відповідності документів, що надаються на розгляд органу реєстрації. 
Також передбачає підстави звлишенНJI зазначених документів без розгляду. 

Вищезазначене положенНJI визначає обставини, що слугують та 
спричинюють скасування реєстрації об"єктів iHBecтy~aнНJI. Також 
Положенням визначено право інвестора о~каржити РlшенНJI органу 
Реєстрації щодо скасування реєстрації, згідно з ДІЮЧИМ законодавством. 

Положення визначає терміни і поиятrя, які r просторі єдиного обліку інформв.ції 
IlІвестування, що дає змогу чітко рОЗУМІТИ 
взаємовідносини їх учасників. 

безпосередньо зустрічаються 
щодо інвесторів та об"єктїв 
іх cyrнicть та регулювати 

. им8ННJI інформації з Реєстру 
Положення забезпечує моЖЛИВІСТЬ отр 

інвестицій щодо інвесторів та об"єкту iHBeCТYBaнНJI. 

анвnізувавПІИ проект ПоложеННJI про 
Виходячи з вищевикладе~ого: про постійна КOMicїJI з питань 

ПОРвдок реєстрації об"ЄКТIВ I!!.Be~~:::;BКY щодо його відповідності 
законності та правопорядку ДlйПШ П жеННJI має сприяти створенню 
ЧИJfному законодавству. Прийня;rя . фOnр

О маціі щодо інвесторів та об"єктів 
СуЧасної системи єдиного оБЛІКУ Ін О 

1 



інвестування у відповідності дО ВІІМОГ діJОЧО 
aliCТВ Бровари. го законодаВства на території 

Разом з тим, постійна комісія з питань законн . 
yвaJ"'f на наступне. ОСТІ та правопоридку звертає 

1. Положення - це правовий акт що визначає . . . ф.' ОСНОВНІ правила організації 
та ДІЯЛЬНОСТІ, УНКЦlї, права та обов"язки n • . . . оложення має cкnoдaTlfcь 
ІЗ РОЗДІЛІВ, зокрема: 1. Загальні ПоложенНJI 2 О . 
3 Ф .... о ' . СНОВНІ завдання 
• УНКЦl1., ІНше. днак, у Положенні такі РО3ДI·ЛИ н . .. 

е ВІдокремлеНІ. 

2. у Положенні не в~значено термін для повідомлення заявника про 
запишення докумеНТІВ без руху, якщо виявлена їх невідповідність п.8 
Положення. ' 
~акож не визна;ено термін для повідомлення інвестора та виконавчого 

КОМІТету у разІ скасування реєстрації об"єкта інвестування, п.18 
Положення. 

з. Згідно Положення, орган реєстрації після перевірки достовірності 
інформації, зазначеної в наданих інвестором документах, приймає 
рішеНllЯ про реєстрацію об"єкту iHBecтyвaHНJI або відмову, про що 
інформує заявника шляхом надання витягу 3 реєстру інвестицій, п.п. 9, 
11. Відмова в реєстрації об"єкту інвестування може бути оскаржена дО 
СУДУ, п.22. 

Проте, додатки до Положення не містять документу - рішеllНR по 
справі, а додаток К!! 3 - витяг - не містить простору ДJIJI інформації про 
відмову та її мотивування, до того ж він є лише короткою формою 
документа та не може бути предметом оскарження У судовому порядку. 

4. Згідно Положення, у разі усунення причин, які стапи підставою ~я 
скасування рішення про реєстрацію об"єкта інвестування реєстрВЦІЯ 
може бути поновлена, ст.19 Положення. 

Проте оскільки ПоложеВНJIМ надано право повторноro зв~рненНJI 
. ' . ставою ДJIJI скасування РІшення, 

ПІCJIJJ усунення причин що етапи ПІД , кументів має бути ПОВТОРІІОЮ, 
то реєстрація такого звернення та до '/ , 
а не поновnеною. є~ об"єктів інвестицій, 

s. Положенням передбачен~ створення ииих, ~~ерових) він має бути 
ПРОТе не визначено на яких нос1JlX {enе 
Розміщеним. М Михвйn г а. ~ 
ОЛова комісії 
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