
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 січня 2016 року № 15/5

Заява
про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання, структурне утворення
політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що

містяться в Єдиному державному реєстрі
(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,

у разі відсутності відомостей відповідні сторінки реєстраційної картки не заповнюються і не подаються)

Вид громадського формування, що не має статусу юридичної особи (необхідне відмітити і заповнити відповідні сторінки заяви)

1. Постійно діючий третейський суд

2. Громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи

3. Структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Відомості про громадське формування

Повне найменування громадського формування

Місцезнаходження громадського формування:

Поштовий індекс

Область Автономна Республіка Крим

Район області / Автономної Республіки Крим

Місто Селище міського типу Селище Село

Район міста

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі - зазначається разом з назвою

Будинок Корпус Тип приміщення* №

Перелік змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі (необхідне відмітити і
заповнити відповідні сторінки заяви)

1. Зміна керівника або відомостей про керівника громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не
мають статусу юридичної особи
2. Зміна складу керівних органів громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу
юридичної особи
3. Зміна місцезнаходження громадського формування

4. Зміна повного найменування громадського формування

5. Зміна інформації про зв'язок з керівником громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не
мають статусу юридичної особи
6. Зміна регламенту, Положення про постійно діючий третейський суд, списку суддів постійно діючого третейського суду

7. Припинення громадського формування

Усього подано сторінок:

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

_______________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

_____________________________
(підпис)

__________________
(дата)



1 Зміна керівника або відомостей про керівника громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не
мають статусу юридичної особи

Відомості про рішення про зміну керівника або відомостей про керівника громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що
не мають статусу юридичної особи

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу, який прийняв рішення

Відомості про керівника громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

Прізвище

Ім'я, по батькові

Дата народження
/ /

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспортні дані*:                                                                 серія номер

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) . .
Наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об'єднання

Телефон
+ 3 8

Інші засоби зв'язку (адреса електронної пошти)

Зміна керівника Зміна відомостей про керівника

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та мають відмітку в паспорті

_______________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

_____________________________
(підпис)

__________________
(дата)



2 Зміна складу керівних органів громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу
юридичної особи

Відомості про рішення про зміну складу керівних органів громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають
статусу юридичної особи

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу, який прийняв рішення

Відомості про керівні органи громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи*

Прізвище

Ім'я, по батькові

Дата народження
/ /

Посада

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) . .
Телефон

+ 3 8
Інші засоби зв'язку (адреса електронної пошти)

Прізвище

Ім'я, по батькові

Дата народження
/ /

Посада

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) . .
Телефон

+ 3 8
Інші засоби зв'язку (адреса електронної пошти)

____________
* Якщо членів керівних органів більше, заповнюється відповідна кількість аркушів заяви

_______________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

_____________________________
(підпис)

__________________
(дата)



3 Зміна місцезнаходження громадського формування

Місцезнаходження громадського формування:

Поштовий індекс

Область Автономна Республіка Крим

Район області / Автономної Республіки Крим

Місто Селище міського типу Селище Село

Район міста
Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі - зазначається разом з назвою

Будинок Корпус Тип приміщення* №

Відомості про рішення уповноваженого органу управління громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають
статусу юридичної особи, засновника постійно діючого третейського суду

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу управління громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу
юридичної особи, засновника постійно діючого третейського суду

4 Зміна повного найменування громадського формування

Відомості про рішення про зміну повного найменування громадського формування

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу управління громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу
юридичної особи, засновника третейського суду

Повне найменування громадського формування

5 Зміна інформації про зв'язок з керівником громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають
статусу юридичної особи

Телефон
+ 3 8

Інші засоби зв'язку (адреса електронної пошти)

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

_______________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

_____________________________
(підпис)

__________________
(дата)



6 Зміна регламенту, Положення про постійно діючий третейський суд, списку суддів постійно діючого третейського суду

Відомості про рішення засновника постійно діючого третейського суду

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду

зміна регламенту постійно діючого третейського суду

зміна Положення про постійно діючий третейський суд

зміна списку суддів постійно діючого третейського суду

7 Припинення громадського формування:

громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

постійно діючого третейського суду

Відомості про рішення уповноваженого органу управління громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають
статусу юридичної особи, засновника постійно діючого третейського суду

Дата (дд.мм.рррр) . .

Назва уповноваженого органу управління громадського об'єднання, структурного утворення політичної партії, що не мають статусу
юридичної особи, засновника постійно діючого третейського суду

_______________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)

_____________________________
(підпис)

__________________
(дата)


