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ДОРУЧЕННЯ  № 1/16 
 

Звертаючись до Уповноваженого народного реєстратора, в особі  

людини Козенєва Костянтина Юрійовича,  

д о р у ч а ю :  

1) зареєструвати мене як народного підприємця належним чином, видати мені Свідоцтво народного 
підприємця з терміном дії один рік, повідомити про це відповідні органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування; 

2) прийняти від мене кошти на витрати, пов’язані з реєстраційною діяльністю; 
3) кожен місяць приймати від мене кошти на розвиток територіальної громади міста Харків у розмірі, 

еквівалентному 2 (двом) відсоткам від мого обороту від діяльності як народного підприємця, але не 
менше, чим еквіваленту 10 (десяти) відсотків прожиткового мінімуму, та вважати це 
самооподаткуванням; 

4) усе, що придбано, або іншим чином отримано за надані мною кошти (за винятком витрат на агентську 
діяльність), невідкладно зареєструвати в Майновому реєстрі територіальної громади м. Харків як її 
колективну власність з присвоєнням відповідного інвентарного номеру; 

5) у разі порушення мною прав і свобод людини і громадянина під час моєї діяльності у якості 
народного підприємця та (або) у разі використання Свідоцтва народного підприємця з метою ведення 
комерційної діяльності, виготовлення суспільно небезпечної продукції (алкогольних та тютюнових 
виробів, отрутохімікатів, генетично модифікованих організмів тощо), анулювати моє Свідоцтво 
народного підприємця і повідомити про це відповідні органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування з доведенням до їх відома того факту, що я займаюся комерційною та (або) суспільно 
небезпечною діяльністю; 

6) у разі неотримання від мене коштів у повному обсязі протягом одного кварталу (трьох місяців) без 
поважної причини, повідомленої Уповноваженому народному реєстратору у письмовому вигляді, 
анулювати моє Свідоцтво народного підприємця та повідомити про це відповідні органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. 

Усвідомлюю і погоджуюся з тим, що: 
1. Некомерційною діяльністю вважається така неприбуткова діяльність: 
– виробництво продукції без використання найманої праці, 
– інвестиційну діяльність з метою досягнення соціального ефекту, 
– продаж продукції власного виробництва, 
– надання некомерційних послуг; 
2. Комерційною діяльністю вважається: 
– лихварство,  
– торгівля (діяльність, суть якої полягає у промислі купівлею і продажем (купівлею-продажем, 

перепродажем) будь-чого),  
– інвестиційна діяльність з метою одержання прибутку,  
– будь-яка інша діяльність, пов’язана з використанням найманої праці (найманих працівників). 
Доручення є невід’ємною частиною Договору з Уповноваженим народним реєстратором № 1/16 

від 25.01.2016 року. 
Це доручення не може бути скасоване, відізване будь-яким чином і діє протягом терміну дії 

Свідоцтва народного підприємця. 
 
25.01.2016 р. 
 

людина І. А. Довженок  
 
 

_________________________ 

народний реєстратор, людина К. Ю. Козенєв 
(з дорученням згоден та приймаю  

його до виконання) 
________________________________ 

 


