
Додаток 2 
до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

                  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

 формувань 
             (пункт 2розділу ІІ) 

 
 

Запит 

Про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

 

1.  Відомості, що запитуються (потрібно відмітити позначкою  «V»): 

 

 Пошук станом на дату     

формування витягу 
 

 Пошук станом на 

визначені дату та час   
. 

  
. 

    

                                                                                                                                     (дата)                                                             (час) 

 Юридична особа  Відокремленний підрозділ 

юридичної особи 

 фізична особа - підприємець  Громадське формування, що не має статусу 

юридичної особи 

 

ІІ. Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: 
Найменування юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи,  громадського формування, що не має статусу юридичної особи, прізвище, ім’я 

по-батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Вид громадського формування, що не має статусу юридичної особи.  (потрібне відмітити «V»): 
 Громадське 

Об’єднання  

 Постійно діючий 

третейський суд 

 Відокремлений підрозділ іноземної 

неурядової організації 

 Представництво іноземної 

благодійної організації 

 Філія іноземної 

благодійної 

організації 
 

Ідентифікаційний код  юридичної особи чи відокремленого підрозділу 

юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника 
податків фізичної особи-підприємця 
 

 

Паспортні дані 1                              серія   номер  
 

 
Відомості про керівника юридичної особи або іншу особу, яка може вчинити дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати 
договори, подавати документи для державної реєстрації тощо 
 

Прізвище 

                                    

Ім’я по батькові (за наявності) 

                                    

 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  
 

Паспортні дані 1                              серія   номер  
 

Відомості про засновника (учасника) юридичної особи 
Для фізичної особи 
 

Прізвище 

                                    

Ім’я по батькові (за наявності) 

                                    

 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  
 

Паспортні дані 1                             серія   номер  

 
Для юридичної особи: 
Найменування юридичної особи 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

Ідентифікаційний код юридичної особи  (для резидента) 
 
Країни резидентства (для нерезидента): 

                                    

                                    

 
 
 
 

 

  :   

          

            

          

            

          

            

          



 
 
 

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа 
 
Прізвище 

                                    

Ім’я по батькові (за наявності) 

                                    

 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  
 
Паспортні дані                              серія   номер  
 
Вид громадського формування із статусом юридичної  особи (потрібно відмітити позначкою “V”)2: 
 

 
 
 

політична партія  
структурне утворення 

політичної партії  громадське об’єднання  
місцевий осередок громадського 

об’єднання із статусом юридичної особи 

 
 
 
 

професійна спілка  
об’єднання професійних 

спілок 
 

об’єднання організації 

профспілок 
 

організація профспілки, передбачена 

статутом профспілки 

 
 
 
 

організація роботодавців  
об’єднання організацій 

роботодавців  творча спілка  місцевий осередок творчої спілки 

 
ІІІ. Відомість про особу, яка подала запит (потрібна відмітка позначкою «V»): 
 

Х особисто  Уповноважена особа (за довіреністю  чи іншим документом, що 

підтверджує її повноваження) 

 
Прізвище 

                                   

Ім’я по батькові (за наявності) 

                                   

Документ, що посвідчує особу 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
_________________ 

1. Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті або право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. 
2. Критерій пошуку застосовуються виключно разом з одним або декількома з критеріїв пошуку щодо юридичної особи 

 

 
Усього подано сторінок:     
 
____________    _____________    _________________________________________ 
      (дата)         (підпис)     (прізвище, ініціали заявника) 
 
Службові відмітки (заповнюються державним реєстратором) 

  

 
 

 

V. Відмітка про отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (на запиті в паперовому вигляді) 
 
 
____________    _____________    _________________________________________ 

      (дата)         (підпис)     (прізвище, ініціали заявника) 
 

          

            

 

Регістраційний 
номер запиту 

         Дата реєстрації 
запиту (дд.мм.рррр) 

          


