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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 3.5
адміністративної послуги з 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
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Найменування
суб'єкта
надання адміністративної
послуги

Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганської області
Сектор державно-реєстраційних послуг

2 Місцезнаходження

92703, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27

ua

3 Інформація щодо режиму Прийом громадян:
Понеділок - п’ятниця - 08-30 – 15.30, без перерви.
роботи
вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.та неробочі
дні.
телефон/факс 0892500781 (зі стаціонарного безкоштовно)
E-mail сектору адміністративних послуг:
starobilsk-cnap@ukr.net
E-mail сектору державно-реєстраційних послуг:
reestr.stb.vk@ukr.net
Веб-сайт: https://starobelsk.lg.ua
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4 Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

6 Акти Кабінету Міністрів
України

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»

7 Акти центральних органів
виконавчої влади

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», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;
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;
наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 «Про
затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів
юридичних осіб, фізичнихосіб – підприємців та громадських формувань,
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 23.03.2016 за№ 427/28557;
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
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5 Закони України
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Умови отримання адміністративної послуги

Звернення заявника, яким може бути:
спадкоємець чи правонаступникучасника товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю (далі –
товариство) або уповноважена ними особа – у разі подання заяви про
вступ до товариства в порядку спадкування (правонаступництва);
учасник, який виходить з товариства, його спадкоємець чи
правонаступник або уповноважена ними особа – у разі подання заяви про
вихід з товариства;
особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі
товариства, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними
особа - у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у
статутному капіталі товариства;
позивач або уповноважена ним особа – у разі подання судового
рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного
капіталу товариства та розмірів часток учасників такого товариства чи
судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача
(витребування з його володіння) частки (частини частки) у статутному
капіталі товариства

9 Вичерпний перелік
документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги

1. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного
капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників
товариства подаються такі документи:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
документ про сплату адміністративного збору;
один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника)
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 у такому
товаристві;
е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення
(витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у
статутному капіталі товариства;
Додатково подаються:
структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до
законодавства;
витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи –
нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної
особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи – нерезидента.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що
відповідно до закону посвідчує особу.
У разі подання документів представником додатково подається
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що
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8 Підстава для отримання
адміністративної послуги

10 Спосіб подання
документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги
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підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про
повноваження цього представника містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань).
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує
повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження
законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність
1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або
поштовим відправленням.
2. Велектронній формі документиподаються через портал електронних
сервісів**
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11 Платність (безоплатність)
За державну реєстрацію змін до відомостей про розмір статутного
надання адміністративної капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників
товариствасправляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового
послуги
мінімуму для працездатних осіб. Розмір адміністративного збору за
надсилання виписки з Єдиного державного реєстру заявнику, товариству
та учасникам відповідного товариства збільшується на добуток 0,01
прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб.
За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній
формі, – 75 відсотків адміністративного збору.
Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, крім
випадку, передбаченого абзацом першим частини третьої статті 4 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань».
Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки
проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним
додатково до адміністративного збору відповідної плати:
у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення
державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після
надходження документів;
у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення
державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після
надходження документів.
Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію змін до
відомостей у скорочені строки справляється у відповідному розмірі від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на
01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для
проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.
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 зупинення
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12 Строк надання
адміністративної послуги
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13 Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих для
державної реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», не в повному обсязі;
невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»;
невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
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та громадських формувань»;
несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
подання документів з порушенням встановленого законодавством
строку для їх подання
Документи подано особою, яка не має на це повноважень;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про
судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про
судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зміною частки
засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому
фонді) юридичної особи;
заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної
особи у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному
(складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо
засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до
Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про
стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів
понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки:
документи подано до неналежного суб’єкта реєстрації;
не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом
встановленого строку;
документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення
справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності
юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину,
предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному)
капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;
щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну
реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних
із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну
реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації;
щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну
реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із
зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному
державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання
юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі
міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково
недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково
недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке
рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих
документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних
дій;
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань чи інших інформаційних системах,
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14 Перелік підстав для
відмови у державні
реєстрації
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використання яких передбачено законом;
невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для
державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань чи інших інформаційних системах, використання яких
передбачено законом
Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;
виписка з Єдиного державного реєстру;
повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням
виключного переліку підстав для відмови

16 Способи отримання
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної
реєстраціїв електронній форміоприлюднюються на порталі електронних
сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.
У день проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного
державного реєстру, пов’язаних зі зміною складу учасників товариства з
обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною їхніх часток,
суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати потовим
відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного
реєстру заявнику, товариству, особам, які були зазначені у цьому реєстрі
як учасники товариства до проведення реєстраційної дії, та особам, які
зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства після проведення
реєстраційної дії. Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна
пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково
надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою.
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної
реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору),
повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням)
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від
заявника заяви про їх повернення.
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15 Результат надання
адміністративної послуги
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*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
** Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради
Технологічна картка адміністративної послуги 3.5

Державна реєстраціязмін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у
статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або
товариства з додатковою відповідальністю
№
з/п

Відповідальна посадова
особа
Структурний підрозділ

Етапи послуги

Строк виконання

В

В день звернення

В

Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів) після надходження
документів

В

Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів) після надходження
документів

В

Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів після надходження
документів

В

Не пізніше наступного
робочого дня з дня
надходження від заявника
заяви про їх повернення
Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів після надходження
документів,
необхідних
для усунення підстав для
зупинення
Протягом 24 годин (крім
вихідних та святкових
днів після надходження
документів

В
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1. Прийом документів* (в тому числі
Адміністратор
необхідних для усунення підстав
сектору
для зупинення розгляду) та видача адміністративних
опису заявнику
послуг
*включно з заповненням заяви про
державну
реєстрацію
(за
бажанням
заявника),
встановленням особи заявника та
перевірку обсягу його повноважень
2. Виготовлення копій документів в
Адміністратор
електронній формі та внесення їх
сектору
до Єдиного державного реєстру адміністративних
юридичних осіб, фізичних осібпослуг
підприємців
та
громадських
формувань
3. Перевірка документів на наявність
Державний
підстав для зупинення розгляду реєстратор сектору
документів
державнореєстраційних
послуг
4. Зупинення розгляду документів та
Державний
формування повідомлення про реєстратор сектору
державнозупинення розгляду із зазначенням
виключного переліку підстав для
реєстраційних
зупинення(у разі наявності підстав
послуг
для
зупинення
розгляду
документів)
5. Повернення
документів,
що
Адміністратор
потребують усунення підстав для
сектору
зупинення розгляду документів
адміністративних
послуг
6. Поновлення розгляду документів (у
Державний
разі
зупинення
розгляду реєстратор сектору
документів)
державнореєстраційних
послуг

Дія
В – виконує
У – бере участь,
П – погоджує,
З - затверджує
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7. Перевірка документів на наявність
Державний
підстав для відмови у державній реєстратор сектору
реєстрації
державнореєстраційних
послуг

В
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8. Надання відмови та формування
Державний
В
Протягом 24 годин (крім
повідомлення
про відмову у реєстратор сектору
вихідних та святкових
державній реєстрації із зазначенням
державноднів після надходження
реєстраційних
виключного переліку підстав для
документів
відмови (у разі наявності підстав
послуг
для відмови у державній реєстрації)
9. Проведення реєстраційної дії (у
Державний
В
Протягом 24 годин (крім
випадку відсутності підстав для реєстратор сектору
вихідних та святкових
зупинення розгляду документів та
державноднів) після надходження
відмови у державній реєстрації)
реєстраційних
документів
шляхом внесення запису до
послуг
Єдиного
державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців
та
громадських
формувань та формування виписки
10. Видача (надсилання поштовим
Адміністратор
В
У
день
проведення
відправленням з описом вкладення)
сектору
державної реєстрації
виписки у паперовій формі з адміністративних
проставленням підпису та печатки
послуг
державного реєстратора
Державний
У
реєстратор сектору
державнореєстраційних
послуг
11. Повернення документів у разі
Адміністратор
В
Не пізніше наступного
відмови у державній реєстрації
сектору
робочого дня з дня
адміністративних
надходження від заявника
заяви про їх повернення
послуг
12. Передача
документів
поданих
Адміністратор
В
Протягом трьох робочих
заявником
для
державної
днів з дати проведення
сектору
реєстрації
суб’єкту
державної адміністративних
державної реєстрації
реєстрації, що відповідає за
послуг
формування
та
зберігання
реєстраційних справ
Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути
оскаржені в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

