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Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, каб.141
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок - четвер – з 9.00 до 18.15; п’ятниця – з 9.00 до 17.00; обідня перерва з 13.00 до 14.00.
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Тел. (0382) 76-59-33, 76-47-92, 76-51-52; факс 79-53-42; e-mail: khm_econ@ic.km.ua.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР “Про режим іноземного інвестування” (ст.ст. 13, 14).
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 06.03.2013 р. № 139 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання”.
Умови отримання адміністративної послуги
6.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Здійснення іноземним інвестором інвестиції в економіку України.
7.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
1. Інформаційне повідомлення згідно з додатком 1 до Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженого постановою Кабінету


також вимоги до них
Міністрів України від 06.03.2013 р. № 139 у трьох примірниках з відміткою територіального органу  Міністерства  доходів  і  зборів  за  місцем  здійснення  інвестицій  про  їх  фактичне здійснення. Зазначене повідомлення заповнюється згідно з додатком 2 до цього Порядку.
	Документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо).
	Документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до статті 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування”.

8.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Документи подаються іноземним інвестором або уповноваженою ним в установленому порядку особою.
9.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно.
10.
Строк надання адміністративної послуги
В семиденний строк з дня подання документів для реєстрації іноземних інвестицій.
11.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
У разі порушення встановленого порядку реєстрації.
12.
Результат надання адміністративної послуги
Присвоєння інформаційному повідомленню реєстраційного номеру.
13.
Способи отримання відповіді (результату)
Інформаційне повідомлення в одному примірнику видається іноземному інвестору або уповноваженій ним в установленому порядку особі.
14.
Примітка
Форма	інформаційного	повідомлення	та	правила	заповнення	інформаційного повідомлення додаються.
Додаток 1 до Порядку

(відмітка територіального органу Міністерства доходів і зборів)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до статті 13 Закону України “Про режим іноземного інвестування”

(найменування іноземного інвестора)
інформує про здійснену іноземну інвестицію і просить зареєструвати її в установленому порядку.


Іноземний інвестор

Вид інвестицій
Форма здійснення
інвестицій
Об’єкт здійснення
інвестицій

Обсяг інвестицій
Період використання інвестицій
1
2
3
4
5
6


Іноземний інвестор  	

(підпис)
 	 р.
 
(посада, прізвище та ім’я)

МП

(відмітка про анулювання (скасування) державної реєстрації іноземних інвестицій із зазначенням їх обсягу)
 

Реєстраційний номер  			 від		20	р.
(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державної реєстрації іноземних інвестицій)
 (посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державної реєстрації іноземних інвестицій)

(підпис)
 (підпис)
МП	МП
Додаток 2 до Порядку

ПРАВИЛА
заповнення інформаційного повідомлення

	В інформаційному повідомленні зазначаються:

	у графі 1 - відомості про іноземного інвестора: для фізичної особи - прізвище, ім’я;

для іноземної держави, міжнародної урядової чи неурядової організації, юридичної особи, створеної відповідно до законодавства іншої держави, а також іншого іноземного суб’єкта інвестиційної діяльності, який визнається таким відповідно до законодавства України, - найменування іноземного інвестора повне та скорочене, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації;
державна приналежність іноземного інвестора, місцезнаходження;
	у графі 2 - вид іноземних інвестицій відповідно до статті 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування”. У разі здійснення майнових інвестицій зазначається інформація про вид майна, його кількість та вартість;
	у графі 3 - форма здійснення іноземних інвестицій відповідно до статті 3 Закону України “Про режим іноземного інвестування”;
	у графі 4 - конкретний об’єкт іноземних інвестицій. У разі коли це юридична особа, зазначається її найменування, форма власності та організаційно-правова форма, місцезнаходження, галузь економіки, до якої належить така юридична особа відповідно до статистичної звітності; якщо майно - його назва, власник, місцезнаходження майна тощо;
	у графі 5 - обсяг іноземних інвестицій, оцінений в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком на дату фактичного внесення інвестицій;
	у графі 6 - запланований період використання інвестицій. Якщо строк використання іноземних інвестицій не визначений, робиться запис “безстрокова”.

	Інформаційне повідомлення повинне бути підписане іноземним інвестором або уповноваженою ним в установленому порядку особою. Якщо заявником є юридична особа, іноземна держава, міжнародна урядова або неурядова організація, зазначається посада, прізвище та ім’я особи, яка підписує повідомлення, а підпис такої особи скріплюється печаткою.


