
Додаток 2 
до Порядку надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань 
(пункт 2 розділу II) 

ЗАПИТ 
яро надання витягу з Єдиного державного реитру юридичних осіб, фшганих осіб - пцпрнстпив та громадський формувань 

І, Відомості, шо за цитуються {потрібна відмітити позначкою "Vй): 

жжухстаясм наяву І шшуксзавом жвшшчені дату тачж: 
фОрЗІУЕЯНШ ВИЕПу 

{час) 
юрнцичтЕ особа 1 відскргшавнв піфозділ фізична особа - підпрвЕмзць Громздсьге формування, що не М3£ сптусу 

1 юридичної особи юридичної особи 

II, Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юрндичніїї осіб, фізичних осіб - оідприоиш та громадських 
формувань: 
Найменуванні юридичної осоои, відокремленого підрозділу юридичної особи. громадського формуканні, що на мас статусу юридянжії особи, прізвище, 
іу д, по батькові (за жч явності) фізичної особи - підприємці , 

І І Е V в ІЬ £ \\ \ А V и і 1 1 ь о X І ц \\ 0 N Щ— 
І І 

Ока громадського формування, ще не мас статусу юридичної особи (потрібне ВІДМІТИТИ до значно» "У"); 
гро мал е ьке 
об'єднання 

постійно діючий 
третейський суд 

відокремлений підрозділ 
іноземної неурядової 
організації 

ттрдиг-тд-аттц 1і'! ІГІ ІНОЗЗОЗВІ 
благодійної організації 

філія іноземної 
благодшної організації 

Ідентнфікяціннин код юр иднчної осоті чи віяокреіпжсго підрозділу юридичної особи аі о реестреттітпта 
номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця о 0 \ \ а * 
Паспортні дані* серії | і ] номер £ 

Відомості лр о керівника юридичної особи аб О іншу особу, яка МОЖЕ БЧИШТН ДІЇ ХІД ІМЕНІ юридичної о собн, у тешу числі підписувати договори; пв двшш 
документи для державної реєстрації то шо 
Прізвища 

Ііїа, ио батькові (за наявності.) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Паспортні дані' серія 
Відомості про аасно тстпткя (учасника) юридичної особи 
Ді ї фізгчної оеобн: 
Прізвище 

Ім'д, по батькові (а ндят&сті) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Паспортні гані ! серія 

Для юридичної особи: 
Вшш-ануинння крадачної особи 

Ідентифікаційний кед кредитної всвбн {дзг резидента) 
КряУи-д реандентства. (ддн нерЕзидекта) 

номер 

номер 



Відпм-плті Ггаитрддеря) ідрчхичипї ni-nfig у тптцу у-іятт№.ги-п Надафіттіар тгптп иям-втга Гтгпд-тт>пгга.рд) її 
жагвиша.. якщо ззсвоввзк - юридична особа 
Прізвище 

•щ 

Ьґя, по оатьЕОЕі (за наявності) 

Реєстраційний номер обліково :і картки платника податків 

Паспортні дані1 серія номер 

Вид громадського формування із ста 75'сом юрвзнчної особа {потрібне відмітити позначкою "V")-

• • • 
політична партія 

пр офесінна спілка 

організації: роботодавців 

• • • 
структурне утворення 
політичної партії 
об'єднання профвсінннх 
спілок 
сб-Аднання органі̂ ці.й 
ро бото ДЖЕЦІЕ 

• 
• 
• 

громадське о» єднання 

оо єднання ортанізапін 
пр О фсШШЖ 

творча €сшлш 

• • • 
МОСТОВИН осер едок гр омвдс-ького 
оосднаннаіз статусом юридичної особи 
організації профспілка, передбачена 
статутом пр офсшякл 

місцевий осередок творчої спілка 

III, Відомості про особу, яка подала запит (потрібне відмітити позначкою "V"}: 

• осоошгго • уповноважена особа (за довіреністю чи іншим документом, 
то підтверджує її повноваження) 

\\ V, V Y £ > 
ім'я гс: по батькові {за наявності) ім'я гс: V \ V \х \ А ъ VX А 
Документ, шо посвідчує: особу 
А ї» b А V Л YA \ А Л Л Л А V) \ А А Ч 0 Y г 0 0 \ v w £ 

О А V b А V & w >b А Yb \ Y\ v\ ъ у V А 1 
І b \ u b ь 1 ь b \ 

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта. 
2 Критерій пошуку застосовується виключно разом з одним або декількома з критеріїв пошуку щодо юридичної особи. 

Усього подано сторінок: 

(дата) \ (ітоізві 
L A 

(прізвище, ініціали заявника) 

IV. Службові ВІДМІТКИ (заповнюється державним реєстраторозі) 
Реєстраційний номер запиту Дата реєстрації залнту 

(дд.мм.рррр) 

V. Відмітка пре отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізіїчнкх осіб - підприємців ти громадських 
формувань (нж запиті в паперовому вигляді) 

(дата) 



VI. Відомості про юридичну особу, що додатково вносяться до витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

1. Усі відомості, визначені пунктами 2 - 3 1 . 
2. Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до 

сфери управління якого належить юридична особа публічного права 
або який здійснює функції з управління корпоративними правами 
держави у відповідній юридичній особі. 

! | 3. Вид релігійної організації. 
І | 4. Віросповідна приналежність релігійної організації. 

5. Мета діяльності громадського формування. 
П 6. Перелік засновників (учасників) юридичної особи. 
І І 7. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 

юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 
ч (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, або 

інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) її засновника. 

Г~1 8. Місцезнаходження юридичної особи. 
9. Види діяльності. 

І | 10. Назви органів управління юридичної особи. 
11. Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які 

можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі 
підписувати договори тощо. 

І | 12. Відомості про членів керівних органів. 
1 І 13. Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір 

частки кожного із засновників (учасників). 
І | 14. Вид установчого документа. 
І | 15. Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське 

формування, - у разі створення юридичної особи на підставі 
установчого документа іншого громадського формування. 

1 | 16. Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою. 
І І 17. Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі. 
І І 18. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи. 

19. Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому 
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих 
спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) 
до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань". 

І І 20. Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому 
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості 
про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та 
про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, 
судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної 
особи, для заявлення кредиторами своїх вимог. 

21. Дані про скасування рішення засновників (учасників) або 
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. 

І І 22. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі 
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника 
майна, керуючого санацією. 

І 1 23. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована 
юридична особа. 

І І 24. Дані про юридичних осіб - правонаступників. 
і 25. Відомості про заборону діяльності громадського формування. 



І І 26. Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі. 
І І 27. Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру. 
І І 28. Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 

державним реєстром та інформаційними системами державних органів. 
І І 29. Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, 

визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості 
про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії 
від імені юридичної особи. 

І І ЗО. Дані про символіку. 
І І 31. Дані про хронрлегґГю реєстраційних дій. \ 

(дата) (прізвище, ініціали заявника) 



X. Відомості про фізичну особу - підприємця, що додатково вносяться до витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

І | 1. Усі відомості, визначені пунктами 2 -12. 
І | 2. Країна громадянства. 
І | 3. Місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з 

фізичною особою - підприємцем). 
4. Види діяльності. 

• 5. Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі. 
І І 6. Інформація для здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем. 

7. Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому 
числі підписувати договори тощо. 

і | 8. Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі. 
І | 9. Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру. 
і І 10. Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 

та інформаційними системами державних органів. 
11. Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою. 
І 1 12. Дані про хронологію реєстраційних дій. 

(дата) .^црздпис) (прізвище, ініціали заявника) 


