
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020. № 125 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (12.3-02) 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ), ЩО МІСТИТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

(КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 
 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Відділ державної реєстрації 

 

 
 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; 

2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, 

що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім 

внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо 

засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про 

здійснення зв’язку з юридичною особою; 

3. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні 

її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 

судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням 

до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної 

особи; 

4. Документ про сплату адміністративного збору, крім внесення 

змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 

5. Установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі 

внесення змін, що містяться в установчому документі; 

6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 

що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) 

юридичної особи – у разі участі представника засновника 

(учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим 

органом управління юридичної особи; 

7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

передавального акту – у разі внесення змін, пов’язаних із 

внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є 

зареєстрована юридична особа; 



8. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із 

складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про 

вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого 

документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) 

у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної 

особи, та/або рішення уповноваженого органу управління 

юридичної особи про примусове виключення із складу 

засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія 

свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про 

визнання фізичної особи безвісно  відсутньою – у разі внесення 

змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) 

юридичної особи. 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або 

його представником (законним представником) або надсилаються  

поштою. 

 

Платність 

(безоплатність)  

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім 

внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною 

особою), справляється адміністративний збір у розмірі                     

0,3 мінімальної заробітної плати. 

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в 

електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору. 

 

Отримувач : Отримувач: Долинська міська рада 

код ЄДРПОУ: 37951998 

р/р  UA888999980314010544000009610 в УДК України 

код платежу 22010300 

Сума – 630 грн. 00 коп. 

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації 

Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

24 години 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань в електронній 

формі – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у 

виписці; 

установчий документ юридичної особи в електронній формі, 

виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до 

установчого документа; 

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням 

виключного переліку підстав для відмови 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником. 

 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

1. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" 



адміністративної 

послуги 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 

«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

06.01.2016 за № 14/28144; 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що 

не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330; 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557; 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 

«Про затвердження Вимог до написання найменування 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680 

 


