ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Жовківської міської ради
від 12.08.2021 № 27
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 05-19
адміністративної послуги
«Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, у тому
числі змін до установчих документів юридичної особи
(крім громадських формувань)»
1.

Назва суб’єкта надання
адміністративної послуги,
місце знаходження,
телефон, веб-сайт,
електронна пошта, графік
роботи

2.

Перелік документів,
1. Для державної реєстрації змін до відомостей про
необхідних для надання
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
послуги та вимоги до них реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, у тому числі змін до установчих
документів юридичної особи, крім змін до відомостей про
розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному
капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою
відповідальністю або товариства з додатковою
відповідальністю, подаються:
1.1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань;
1.2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену
копію) 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;
1.3. 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;
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1.4. Документ про сплату адміністративного збору,
крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з
юридичною особою;
1.5. Установчий документ юридичної особи в новій
редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому
документі;
1.6. 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;
1.7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)
передавального акта або розподільчого балансу – у разі
внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про
юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована
юридична особа;
1.8. 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), справжність підпису на якій
нотаріально засвідчена),
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;
1.9. Заява про обрання юридичною особою спрощеної
системи оподаткування та/або реєстраційна заява про
добровільну реєстрацію як платника податку на додану
вартість, та/або заява про включення до Реєстру
неприбуткових установ та організацій за формами,
затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням
заявника у разі внесення до установчих документів змін, які
впливають на систему його оподаткування.
2. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір
статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі
чи склад учасників товариства з обмеженою
відповідальністю або товариства з додатковою
відповідальністю (далі – товариство) подаються такі
документи:
2.1. Заява про державну реєстрацію змін до цих
відомостей;
2.2. Документ про сплату адміністративного збору;
2.3. Один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про
визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток
учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про

виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у
статутному капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало законної сили, про
визначення розміру статутного капіталу товариства та
розмірів часток учасників товариства;
е) судове рішення, що набрало законної сили, про
стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки
(частини частки) у статутному капіталі товариства.
Справжність підписів учасників, які голосували за
рішення, зазначені у підпунктах «а» і «б» цієї частини,
засвідчується нотаріально. Якщо у випадках, передбачених
законом (смерть учасника, реорганізація тощо), таке
рішення приймається без урахування голосів учасника у
зв’язку з настанням певної обставини, подається також
доказ настання такої обставини (оригінал документа або
його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим,
хто видав документ).
Справжність підписів на документі, зазначеному в
підпункті «в» цієї частини, засвідчується нотаріально.
Разом з таким документом подається доказ набуття
права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал
документа або його копія, вірність якої засвідчена
нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо
відповідно до статуту товариства вимагається згода
інших учасників на вступ до товариства, подається також
така згода, справжність підписів на якій засвідчується
нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в
підпункті «г» цієї частини, засвідчується нотаріально.
Якщо відповідно до закону або статуту товариства
вимагається згода інших учасників на вихід з товариства,
подається також така згода, справжність підписів на якій
засвідчується нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в
підпункті «ґ» цієї частини, засвідчується нотаріально.
Одночасно може бути надана довідка про формування
резервного капіталу товариства.
У паперовій формі документи подаються заявником
особисто або поштовим відправленням.
В електронній формі документи подаються через портал
електронних сервісів.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє
свій паспорт громадянина України, або тимчасове
посвідчення громадянина України, або паспортний
документ іноземця, або посвідчення особи без
громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове
проживання.
У разі подання документів представником додатково
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена
копія) документа, що підтверджує його повноваження
(крім випадку, коли відомості про повноваження цього

представника містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань).
4.

Оплата

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в ЄДР (крім внесення змін до
інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою),
справляється адміністративний збір у розмірі – 680 грн.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/рахунок – UA278999980314040501000013871;
Код ЄДРПОУ – 38008294
Одержувач – Казначейство України у Львівському
районі Львівської області / м.Жовква/22010300;
Код платежу – 22010300;
Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки
проводиться виключно за бажанням заявника у разі
внесення ним додатково до адміністративного збору
відповідної плати:
1. У подвійному розмірі адміністративного збору – за
проведення державної реєстрації змін до відомостей
протягом шести годин після надходження документів –
1360 грн;
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/рахунок – UA358999980314030540000013871;
Код ЄДРПОУ – 38008294;
Одержувач – Казначейство України у Львівському
районі Львівської області /м.Жовква /22012900;
Код платежу – 22012900;
2. У п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за
проведення державної реєстрації змін до відомостей
протягом двох годин після надходження документів 3400
грн.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/рахунок – UA358999980314030540000013871;
Код ЄДРПОУ – 38008294;
Одержувач – Казначейство України у Львівському
районі Львівської області /м.Жовква 22010900;
Код платежу – 22010900;
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленому законом на 1 січня календарного року, в
якому подаються відповідні документи для проведення
реєстраційної дії або запит про надання відомостей з
Єдиного державного реєстру, та округлюються до
найближчих 10 гривень.
Адміністративний збір не справляється за державну
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому
числі змін до установчих документів, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність із законами України у строк,
визначений цими законами.

5.

Результат надання

Внесення відповідного запису до Єдиного державного

послуги

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 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.

6.

Строк надання послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для
зупинення розгляду документів та відмови у державній
реєстрації протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів.
Зупинення розгляду документів здійснюється у строк,
встановлений для державної реєстрації.
Строк зупинення розгляду документів, поданих для
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати
їх подання.

7.

Способи отримання
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері
державної реєстрації оприлюднюються на порталі
електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом
доступу.
За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань надається виписка у паперовій
формі з проставленням підпису та печатки державного
реєстратора – у разі подання заяви про державну
реєстрацію у паперовій формі.
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані
для державної реєстрації, повертаються (видаються,
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від
заявника заяви про їх повернення.

8.

Акти законодавства щодо
надання послуги

1. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» ( ст.17, 26, 36);
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №
1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань у скорочені строки»;
3. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»;
4. 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»;
5. 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»;
6. 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».

