Довідка фізичним особам-підприємцям про класифікаційні ознаки
Інформація для фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) щодо присвоєння класифікаційних ознак надається у вигляді довідки.
Для отримання довідки необхідно мати наступні документи:
	бланк-замовлення; 

свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, видане державним реєстратором (ксерокопія); 
реєстраційна картка від державного реєстратора (ф. № 10, 11);
документ, що засвідчує внесення плати за надання довідки;
документ, що підтверджує повноваження ФОП.

Вартість довідки визначається у відповідності до розрахункових цін, затверджених наказом Державного комітету статистики України № 98 від 18.03.1999р. «Про затвердження вартості користування даними ЄДРПОУ» та зареєстрованого Міністерством юстиції України 31.03.1999р. за № 200/3493.

                                     Реквізити банку:

Одержувач:  Головне управління статистики у Черкаській області;
Розрахунковий рахунок: 31255243103737 в ДКС України, м. Київ;
МФО: 820172
Код: 02357999
Призначення платежу: 25010100 - за довідку ФОП.


Надання відомостей з ЄДРПОУ

Дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими загальнодоступними, за винятком тих, що стосуються виробничих, фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів та ідентифікаційних кодів фізичних осіб.
Користувачами даних ЄДРПОУ є юридичні та фізичні особи.
Відомості щодо суб’єктів Реєстру надаються користувачам за такими категоріями даних:
	ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;
	класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;
	довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.
	Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді: 
	аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угрупування даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;
	класифікаторів;
	базових та розширених даних з Реєстру.


До складу базових даних входять:
ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу;
ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);
територіальна належність та місцезнаходження;
прізвище та телефон керівника;
дані щодо видів економічної діяльності;
інституційний сектор економіки;
дата проведення первинної реєстрації;
дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.
До складу розширених даних входять:
ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу;
ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);
територіальна належність та місцезнаходження;
прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;
адреса електронної пошти;
дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;
інституційний сектор економіки;
орган державної реєстрації;
дата проведення первинної реєстрації;
дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

Зразки запитів для отримання відомостей з ЄДРПОУ
Від юридичної особи  
Від фізичної особи 

Розмір плати за надання відомостей з ЄДРПОУ становить:
Термін виготовлення
Вартість                                           
впродовж 
1 робочого дня
37 грн. 51 коп.
впродовж 
2 робочих днів
24 грн. 38 коп.
впродовж
5 робочих днів
18 грн. 76 коп.

Поштові витрати відшкодовуються за рахунок користувача.

Реквізити банку:
Одержувач:  Головне управління статистики у Черкаській області;
Розрахунковий рахунок: 31255243103737 в ДКС України, м. Київ;
МФО: 820172
Код: 02357999
Призначення платежу: 25010100 - за відомості з ЄДРПОУ 
Оплата за отримання адміністративних та інформаційних послуг ЄДРПОУ та довідки фізичним особам-підприємцям про класифікаційні ознаки здійснюється через відділення банку або по безготівковому розрахунку.

