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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»


Чинна редакція Закону

Редакція з урахуванням запропонованих змін
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, 
затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

№/п
Назва документа дозвільного характеру
Законодавчий акт України

1.
…
…

154.
Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
Закон України «Про видавничу справу»


Відсутній 



№/п
Назва документа дозвільного характеру
Законодавчий акт України

1.
…
…

154.
Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
Закон України «Про видавничу справу»

155.
Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»




Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань»

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
…

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
…
Відсутній 
17) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю кожного із засновників (учасників) об’єднання приватних детективів  у разі створення об’єднання приватних детективів;
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
…
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
…
Відсутня
10. У разі державної реєстрації об’єднання приватних детективів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подаються копії свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю відповідно до кількості засновників.
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