
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства юстиції України 

14.10.2011  № 3178/5 

(у редакції  наказу Міністерства юстиції 

України 

10.04.2015 № 529/5) 

 
Форма 4                                                                                  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців 
 

Х – діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками) 
 

 – діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
 

 

 

І. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців  

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 1 2 3 4 5 6 7 8 
Повне найменування юридичної особи 

Організаційно-правова форма юридичної особи  

Т О В А Р И С Т В О  З  О Б М Е Ж Е Н О Ю             

В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю                   

Назва юридичної особи 

« З О Р Я »                             

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

 

 

II. Перелік змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб  – 

підприємців (необхідне відмітити нижче) 
 

 

Зміна місцезнаходження юридичної особи  
 

Зміна керівника юридичної особи  
 

Зміна відомостей про керівника юридичної особи  
 

Зміна фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому 

числі підписувати договори 
 

 

Зміна відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без 

довіреності, у тому числі підписувати договори 
 

 

Зміна кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа 

Х 

 

Зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа 
 

 

Зміна власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа  
 

Зміна відомостей про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа  
 

Зміна видів економічної діяльності видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в статуті юридичної особи  
 

Зміна повного найменування юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту   
 

Зміна відомостей про органи управління юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту  
 

Зміна розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту  
 

Зміна складу засновників, учасників юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту  
 

Зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту  
 

Зміна видів економічної діяльності юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту    
 

Зміна додаткової інформації про зв'язок з юридичною особою  
 

Зміна відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи  
 

 

 

 

Сторінку заповнив                      Миколайчук М.С.                                         Миколайчук                          22.05.2015 р. 
                                                        (прізвище, ініціали)                                         (підпис)                                (дата) 


