Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» (для – Закон) для державної реєстрації створення юридичної особи
(у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення
державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі
документи:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві
про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті
поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в
частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;
2) 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;
2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення
засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного
державного органу, про створення юридичної особи;
3) документ, що підтверджує створення громадського формування,
відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське
формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є
самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата
народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер
телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право
представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я,
дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної
особи на підставі власного установчого документа;
6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді
(конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських
об’єднань, політичної партії;
7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення
політичної партії;
8) список підписів громадян України за формою, встановленою
Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення
політичної партії;
9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках,
передбачених статтею 36 цього Закону;
10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру
тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є
іноземна юридична особа;
11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального
акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;
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12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого
балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї
статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті
злиття та поділу;
15) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів
членів профспілки.
Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної
реєстрації визначені статтею 15 Закону.

