
ІНФОРІМАЦІЙ
адміністративної послуги з Державної реєстраці 

містяться в Єдиному держа вному реєстрі іори^; 
громадських формувань, у том}  ̂числі змін до ус

громадського 
Управління з питань держ авної

з а т в е р ;:іЖ 'Н О
Наказ )ті]:іавління з питань державної 
реєстращії Черкаської міської ради і  

від 05.09.2019 № 19 І |

ІА  КАРТКА 
ї змін до відомостей про юридичну особу, що 
ичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 

тановчих документів юридичної особи (крім

(найменування суб’єкта наданнк адміністративної посл}
реєс

формування) 
трації Ч еркаської міської ради

ги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація
та/або

про суб’єкта наданц 
центру надання адг

я адміністративної послати 
яіністративних поел},^г

Місцезнаїсодження м ЧерК|а|си вул. Бл;аговісна,170

Інформація щодо режиму 
роботи

ІШ -Ч Т -8.00-17.15 
:;-ПТ-8.00-16.00 

Обідня перерва 13.00-14.00

Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 
та веб-сайт

33-00-47

Нормативні аісти, якими регламентуєть :я надання адміністративної послуги

Закони України Закон України «|Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
ізичних осіб -  підприємців та громадсьісих формувань»

Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабії ету ; Міністрів України від 25.12.2015
Ь 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних

осіб, фізичних осіб 
скорочені строки»

-  підприє]ущів та тромадських формувань у

Акти цетральних органів 
виконавчої влади

Н:іказ Міністерства юстиції Уьсраїнп від 18.11.2016 № 3268/5 «Про 
затвердження форм з;іяв у сфері державв:ої реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських форфвань», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за 

0̂ 1500/29630;
нажаз Міністерства юстиції Україші від 09.02.2016 .№ 359/5 Щ ро 

атвердження Поря,дку державної р'ЄєстращГї юридичних осіі5, 
ізичних осіїз -  підп])иємців та громадській форм;}вань, що не маюіь і

3̂
нажаз Міністерства 

атвердження Порядь 
юридичних осіб, ф

Міністерстві юстиції

зрвердження Вимог 
відокремленого підр 
статусу юридично' 
зареєстрований .. у ■

Ф
статусу юридичної (Ьсоби», зареєстрованші у Шністерстві юстиції 

країни 09.02.2016 з4№  200/28330;
юстиції України від 23.03.2016 .№ 784 

у  функціонування нор'галу електронних 
ізичних осіб ~ піддриєі\щів та гро^щських

/5 «Про І 
сервісіів

орм}вань, що не мають статусу юрщцгшої осоои», зареєстрований у
України 23.03.2016 за№  427/28557;

нажаз Міністерства юстиції Уіфаїші від 05.03.2012 .№ 368/5 «Про 
до написання найменування юридичної особи, її 
озділу,, громадського форм}нання, що ' не має 

особи, крш організації профспілки», 
Піфстерстві юстиції України 05.03.2012 за

Го 367/20680



Умови отримання адміїїістративної пос.ггуги

Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Звернення уновнофженого представника 
(дшіі ~ заявник)

юридичної особи

Вичерпний перелік 
документів, необхіднітх 
для отримання 
адміністративної послуги

1. Для державної ре 
що містяться в Єдиною
ос
ус
ви
ра

ос
фі

хтрацїї ЗМІН до відомостей про юридичну осооу, 
іу державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

їв юридичної 
місцевої ради.

особи (крім 
виконавчого

Місцевої радн, 
органу місцевої

іб -  підприємців тц громадських формувань, у тому числі змін до 
гановчЕХ докумен' 
конавчого комітету 
ди), подаються: 
заява про державну 
обу, що містяться Е 
зичних осіб -  ПІДПрЕ

реєстрацію змш до відомостей про юридичну 
Єдиному державному реєстрі юридичних рсіб, 

ємців'та громадських формувань; ; ■
примірЕіик оригшаиу (нотаріально засвідчену копію) рішення 

уровноваженого оргару управління юрЕщичної особи про зміни| пю
державного реєстру юридичних осіб, фізи|ших 
громадськЕх формувань, крім внесення змін до

ВЕЇОСЯТЬСЯ до Єдиного 
осіб -  підприємців та
1НІюрмації про кінцевих бенефіціаршлх власішісів (контролерів)
юридичної осоои, у 
(контролерів) її засно

тому числі кінцевЕос бенефіціарних власників 
вника, яїсщо засновЕшк -  юридвшна особа,' про 

мі|Ьцезнаходження та ііфо здійснення зв’язку з юридичною особою;, 
докучиент, що підтверджує реєс'грацію іноземної особи в краМ її 
сцезнаходження (витяг із торговельного, банїсівського, сущового 
єстру тошо), -  у разі змін, пов’язаних із входжєнеіям до скДадц'- 
СНОВНИКІВ юридичної особи іноземної юридичної особи; І
документ про сплат/- адміністративного збору, крім внєсєешя змін до 
формації про здійсн^Ешя зв’язку з юридичною особою; |.

нт юридичної особи в новій редаїсції -  у разі 
яться в установчому документі; І

усз:ановчии докуме;
еСеННЯ змін, що МІС"
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документу пю
сві,дчує повноваж: 

юридичної особи -  у 
юридичної особи у 
управління юридично:

ення ; представзшка засновника (учасішка) 
разі участі представника засновника (учасника) 
прийнятті рішення уповноваженим органом 

особи;
пр:имірник: оригіналу (нотаріально засвіідчена копія) передавального 

акта або розподільчого балансуй — у рсззі. вн^юення зьеін, пов’язаних із 
веїєсєнням даЕшх про /юридичну особу% правонаступником якої є 
зцреєсіфована юридвгчнф особа;

пр:имірник оригіналу (нотаріально 
уШовноважеЕЮго оргфіу: управлІЕШя 
СЕ 
СІзіа;цу

ладу засновників (уфасншсів), та/або заява. фЬичної особи про вихід із
(ушасників), с:правжні(ль підпису" на якій 

на), та/або договору, іншого доьсухіента; піро 
частіш заснов:Еш:ка (учасшпса) у" статутному" 
(пайовому фонці) ;юридичної особи, та‘'або

зас:новників 
нотаріально засвідче 
п(фехід чи передачу 
(оісладеному) капіталц 
р: 
п зимусове виключен
особи або ксерокопія свідолдва про смерть фізичної. особи, су"дове

я фізичної особи безвісно відсутньою:- у разі 
заних із зміною складу засновників (учасників)

рішення про визнанн 
внесення змін, пов’я 
юридичної особи;

заява про обрання 
оподаткування та/або

засвідчена копія) 
юридщчв;ої особи про

рішення 
вихід із

шення уповноважоїого органу управління юридичної оф ои  про 
їя із складу засно:Ешшсів (учасників) юриді'ічної

юридичною осооою спрощеної систе^ш
реєстраційна за;тва про дооровільну реєстрацію 

як платішка податку на додану вартість, "гау'або заява про включення до 
зєсіфу неприбутксвих установ та організацій: 'за  формами, 

затвердженими відпо:зідно до законод<івстЕ.а, за бажанням заявника у



Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послП)̂ ]:и

реєстрагці в 
ісцеву

2. Для державної 
юЬидичну особу -  м 
виконавчий орган місцевої ради поц 

заява про державну реєсіціацію 
обобу, що містяться
о

разі внесення до устацов^чих |цокумецтів змін, які впливаїіоть на систему 
його оподатіс/вання*

Єдиному де

яесеніля зміні до відомостей . про 
раду, виконавчий комітет місцФої рада, 

аються:
змін до відомостей про юридичну 
ржавко:му реєстрі юридичних осіб, 

зи^нних осіб -  підприємців р  громадських; формувань; 
акт сільського (селищного, міського) голови про призначен;ня

кфіБника -  у разі в; 
місцевої ради (крім вг

У разі подання документів, крім виг[адку, коли відомості про
повноваження цього
рєєс'грі юридичних осіб, фіз

ормувань, представником додатково подається примі]зник 
єна ког[ія)

Ф
(ї;отаріально засвід 
повноваження.

Якщо документи 
паспорт громадянина 
України, або паспортний док 
громадянства, або посвідку б

т і .
1. У паперовій фор|мі ДОК} 

пЬштовим відправлен
2. В елеістронній 

електронних: сервісів

:есення змін
конавчого комітетзО.

представ];гика
ичних

подаю 
Україн

ься оробисто, заявник пред'являє свій 
и, або тимча,соіве посвідчення громадянина 
у^гент іноземця, або посвіщіення особи без 
а постійне або тимчасове проживання

тмещти

формі докуійетті подаються • через портал

про керівника виконавчого органу

містять.ся в Єдиному державному 
осіб -- підприємців та громадських

оригіналу
документа, що засвідчує його

подаїються заявником осооисто аоо

10 Платність
(безоплатність) наданш: 
адміністіїативної послуги

(і
За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичн}' осооу

анізац 
зіб, фіз 
ення Зї

рім благодійної ор 
реєстрі юридичних о 
формувань, крім внес 

ридичною особою, 
прожиткового мін]імуму 
цщіністративного зб 

інім}лму" для працездатних 
ііні склалу учаснщсів тс 
дповідальністю або 
ззіу[іру у таїсому раз: 
=580+(0,01*17б2*х 
За державну реєстрацію 

організацію, вл;о міст, 
зіб, фізичних осіб ^

Гї), що 
ичних

МІСТЯТЕ.СЯ в Єдиному державнохіу 
осіб -- підприєхщів та гр]омадських

/іін до інфор;мації про здійснення зв’язю/ з 
справл^:єіт>ся адмів:ісіративний збір -у розмірі 0,3 

для працездатних осіб. ; Розмір 
ору збільїгц'ється на добуток 0,01 прожиткового 

осіб Тіа кціькості таких осіб (тільки при 
іарис';[|Ва з обмеженою чги діздатковою 

зміною розмірів їхніх часток). визначення 
слід застосовуватв: фюрхул}ч

змпі до відомостей про олагодшн}^ 
Єдинохіу дізржавному реєстрі юридичнихдазя  в

підприє?
нші зсправляється адмшістратиЕ 

мінімум}/для ітрацезлатних осіб. 
За держ;авну реєстізаццо на 

тектронній: формі, -  
Державна, реєстра

75ІВІДС 
ція зм 

роводиться виключної за
одатково до адмшісфативв

в та. громадських форм}*вань, 
Оір у розмірі ОД прсйцгкового

підстаБі документів, 
□ТЕав адмініст]іатжвного збору.
[ш до

поданих в

відомостей у  сксіроч^ні строки 
бажанням Зсіявника у пазі внесення ним
ого збору вілповілної плати;:

у подвійному розмірі адм:ініеі:ративного зоору -  за іроведеї
ержавної реєстрації

кня
ЗМІН до відомостей ПРОТЯГОМ шести годин шсля

адосодження документів;
у ;п ятикргітному розмірі 

ержавної реєстрації 
гіадходженЕ[я док}л.іейтів.

алміністратіавного зоору -  за іцюведення 
змін до відсімостей протягом двох гЬдин після

Дцміністративний збір
іірожиткового МШІМ^'іу дл

справляється у відповідаому розмірі 
ї прагюздаті-дах осіб у місігчно}|іу розмірі.



тановленого законе 
даються відаовідні

окруі"люється до найблийкшх

в якому>м на 01 січня календарного року, 
докумеш'и для проведення реєстріаційної ДІЇ, "га 

10 гривень

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстраї;: 
зупинення розгляду 
пр отягом 24 робочЕс 
вкхідщих та святкових 

Зупинення розгляду 
для державної реєстр 

Строк зупинення 
рертрації, становить ^5

ац

ія пр 
докуме: 
е годи
ДНІВІ
до кум 
Ії.

розг. 
кале:

)В(здиться за відсутності підстав для 
зтів та відїяови у державній реєстрації 
н після налходження ДОЕіумеНТІВ, крім

ЇНТ1В здійснюється у строк, встановлений

■ляду документів, поданих дш  державної 
йдарни^: днів з дати їх зупинення

12 Реквізити для сплати БАНК ОТРКМГ^ВАБА 
Д ОТРИМУВАЧА ( 
ЗВА ОТРИМУВАЧ

ос

: Казначе;йств|о України (ЕАП) 
0ДРПОУ): 38031150 
А УКу

ЕСС
ЧАЗВА ОТРИУГУВАЧА: У Ку м:.Черкасах/Черкаси/22010300 
^АІКУНОК: иА268999980000031418кі023002
Адміністративний зОїр за про 

іб та фізичних осіб-
ведення деріжсівної реєстрації юридичних

ҐіГІДПрИЄМЦІВ і '

13 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

«Про державну реє 
підприємців та громад

страцію юридичних осіб, фізичних : осіб -  
ських формувадь», не в повному обсязі; 

невідповідність документів вим|огам, установлениї^[ статтею 15

Іодання документів або відомостей, :Езизначених Зак:оном України

держаї ну реєстрацію юридичних осю, 
іб -  підприємців та кромадоьких формуїзаЕгь»; 
невідповідЕіість відомостей, зазначених у заяві про

завначеним 
відомо

страцію, відомост 
зжавної реєстрації 
зжавному реєстрі к 
змадських форм}тваї[ь; 
невідповідність відс

ям, 
або

стрі юридшіних ос 
рмувань;
невідповідність реє
датків або серії та нзмера;паспорта (для фізичних осіб, які через 
ітігійні переконання відміовилисія . вщ прийняття реєстрацій
мера

ре
гр

ст

мостеи
ржавної реєстрації, відомос

Зафну України «Про 
ос

ре 
де 
де 
гр

де 
ре 
фс

по 
ре 
но
відповідний контролк)ючий 
пр
наїданилі відповідно ко статті 13

ридичшгх осіб, фізичних осіб -  підприємців та

іб,' фізичних осіб -- підприємців та громадських

У
стям.

документах.

фізичних

держави)" 
поданих для

гцо містяться в Єдином)"

, зазначених: у документах, поданих для 
тям, що МІС"Е'ЯТЬСЯ в Єдиному державному

зтраційного і номера оодікової ка]зтки

переконанн 
облікової картки платника

єстрацію юрщ 
омадських форм)"вафь»; 
несплата ащміністра 
подання документії 
ров:у для їх іподання

платника 
свої 

реєстраційного
податків, пов1До:̂ шлÎ  'про це 

оріган і мають відмітку в паспорті про 
аво здійсніювати плфежі заі серією та номером паспорта) відомостя:.!.

ивнотс
з пор)чпенням встановленого законодавством

ЗакоіЕГ)" України «Про 
б, фізичних осіб -  підпри

збору

держави)" 
ємців та

або сішата не в повном)" обсязі;

14 Перелік підстав для 
відмови у державні 
реєстрації

Документи подано особою, 
у Єдиному держеному 

осіб “  підприємців та 
судове рішення щодо £ 

у Єдиному держ 
іб -  підприємців та

громадських форкг)"вань містяться відомості про

дове рішення про ф епп 
єстраціїї змін до відомостей про

яь:а не має в:а це повноважень;
реєстрі осю. фізичних

іаоорОЕ
івному

ги :проврденЕ[я реєстраційної дії; 
реєс:)грі :юридичних осіб. фізичних

громадських форЕГ)"вгінь містяться відо^юсті про
-  Екорпоративних; прав -  у разі державної

ос 
су 
ре
Єдиному державному реєстрі, юридичіжх осіб, фізичних осіб -
підпр;иємців та громадських

юри;[[ичну особу, що містяться в

фіорм^ань, у зв’язку із зміною частки



засновника (учасника 
фонді) юридичної особ: 

не усунуто підстави 
всгановленого строку; 

документи суперечат: 
невідповідність найї^ 
щодо юридичної ос 

реєстрацію змін др 
юридичних осіб, 
формувань, пов’язан 
ос^би, проведено де 
юридичної особи в рез

ь вимогам Кснституі];ії та законів України; 
енування юрі^дичЕ[ої особи вимогам закону; 

оби, стосовно якої подано заяву про

фізичних
:их із зміною засновнЕгків (учасників) юридичної

ржавн}
ультат:

А.:

у ста'гуїгно'му (скгіаденому) капіі'алі (пайовому 
и; 

для упинення розгляду документів протягом

відо^мостеи 
осіб

Єдішого державного
державну

реєстру
-  г[ідприєіущів та громадськріх

реєстрацщ) рішення про припинення 
її ліквідації

15 Результат надання 
адміністративної послуги зичних

Внесення відповіді: 
юридичних осіб, фі 
формувань; 

виписка з Єданого 
іб -  підпрігємців та 

відомостей, що відобр 
установчий докуме: 
готовлений шляхо 
тановчого документі 
повідомлення про ВІДМОВ} 
ключного переліку ПІДСТ^

ос

ого запису ДО ^!диного державного реєстру 
(зсіб -  г[ідприємців та громадських

іфомадс:
іжаютЕ
НТ Юр

м ! скануїзанн

державного реєстріу юридичних! осіб, фізичшгх 
ьюіх формувань -  у разі внесенім змін до 
ся у вЕ^писці;
идичної особи в електронній формі.

І -  у разі внесення змін до

у  державній реєстрації із зазначенням 
для вцрови

16 Способи отримання 
відповіді (результату)

Р(езультати надання 
реєстрації (у тому

адміЕ 
Числі І

істративної послуги у сфері державної 
иписка з 6:;дшюго держаїзного реєстру 

осіб -  підприємщів та громадськихюридичнйх осіб, фізичних 
формувань та установчйй ідок}мент юридичної особи) в елЬктронній
формі ОПрИЛВЗДНЮЮТЕ

я IX пошуку за кодоз 
За бажанням заявника з

ос
ви
де
но

іб, фізичнЕК осіб -  і[ідприє|щів т^ громадських формуїзань надається
писка у паперовій 
ржавного реєстратора та пбчатки, 
таріат» '{у випадку, 

разі подання заяви про 
У разі !ВІдм;ови у 

держЕївної реєсітрації 
збЬр}0» повертають
відправленням) заяви
надходження ВІД заявв

ся на по]рталі елевггронних сервісів таї дост}тіні 
1 доступу.

Єдиного державного реєст]зу юридичних

форм|[ з проставленням шдпису та печатки 
визнЕіченої Законом України «Про 

якщо |цержаЕнрг£ реєстратором є нотаріус) -  у 
держави}^ реіфтрацію у паперовій формі, 
державній ]^еєстріації док}л.[ентн, подані для 

(крім документа Ліро сплату адміністративного 
(ішдакггься, надсияають<35гя

іку не
ика заягев; про

поштовим
пізніше І наступного робочого дня з дня

IX повернення
*Після впровадження програмного забезпечення Єдш|[і 
відповідно до Закону України «Про держ-авну реєстраці»

гаго держ-авного реєстру юриди 
) юридичних осіб, фізичних осіб -

: осіб, ф пцшриємшєізичних о я б  -  гадприєіщіз та гроиаж^ккх створеного
та іромадстких формувань».

Начальник управління 
з питань державної реєстрації С.Й. Крамар


