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Г Р О М А Д С Ь К А О Р Г А Н І З А Ц І Я

« Д О Б Р О »

д д . м м . р р р р______________________________

Дата реєстрації

Найменування органу реєстрації

Відомості про юридичну особу

Найменування:

організаційно-правова форма

назва

організація роботодавців, її об’єднання: 15-и робочих днів 10-и робочих днів 7-и робочих днів

Прим. Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника для юридичних осіб, визначених законом, заповнюється завжди незалежно від

обраних змін, а також у разі реорганізації таких юридичних осіб. Відомості про ідентифікаційний код юридичної особи заповнюються незалежно від

обраних змін. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін. Для включення або

виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак "+" або "-". Для зміни основного виду економічної діяльності заповнюється

перший рядок.

Відомості про реєстрацію до 1 липня 2004 року (у разі включення відомостей про юридичну особу)

політична партія, творча спілка, місцевий осередок творчої спілки: 30-и робочих днів 20-и робочих днів 15-и робочих днів

структурне утворення політичної партії: 10-и робочих днів 7-и робочих днів 5-и робочих днів

Прошу зареєструвати зміни до відомостей про юридичну особу  протягом: громадська спілка, її організації або об’єднання: 15-и робочих днів

громадське об'єднання, місцевий осередок громадського об'єднання: 3-х робочих днів 2-х робочих днів 24-х годин

Зміна інформації для здійснення зв'язку Внесення відомостей про правонаступника (у разі виділу)

Зміна керівника/членів керівного органу або відомостей про таких осіб

Зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу

Внесення відомостей про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа (у разі приєднання)

Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:  в актуальному стані потребують оновлення (сторінки 2 або 3)

Зміна найменування Зміна установчих документів

Зміна місцезнаходження Зміна видів економічної діяльності

Зміна органів управління Зміна мети діяльності

Державна реєстрація створення юридичної особи Включення відомостей про юридичну особу

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Державна реєстрація припинення юридичної особи

Прим. Заява заповнюється друкованими літерами. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються. Для

державної реєстрації припинення юридичної особи необхідно вказати ідентифікаційний код такої особи, стан відомостей про кінцевого бенефіціарного

власника (у разі реорганізації) та заповнити відомості на сторінці 11 заяви. Усі інші поля заяви не заповнюються.

Відомості про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу)

ЗАЯВА форма 4

щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування  

(з 01 червня 2020 року)

Відомості про реєстраційну дію (обирається одна із реєстраційних дій)



підпис дата


