
 Додаток 3  

до Порядку надання відомостей 

з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб,  

фізичних осіб - підприємців  

та громадських формувань  

(пункт 1 розділу IIІ) 

 

 
 

ЗАПИТ  

про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної, фізичної особи – підприємця 

І. Відомості про юридичну особу, фізичну особу – підприємця, громадське формування, що не має статусу юридичної особи (необхідне 

зазначити установленням відповідної позначки ∨): 
 

 - юридична особа  - відокремлений 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 громадського формування, що не має статусу юридичної особи 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 
 

Вид громадського формування, що не має статусу юридичної особи (необхідне зазначити установленням відповідної позначки ∨): 
 

 - громадське об’єднання 
  

 - постійно діючий третейський суд  - відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації 
 

 - представництво іноземної благодійної організації  - філія іноземної благодійної організації 
 
 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця  

          

 

Паспортні дані фізичної особи - підприємця1
 

 

  - серія паспорта       - номер паспорта 
 

 

ІІІ. Документи, копії яких запитуються заявником: 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 



ІV. Відомості про особу, яка подала запит (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки ∨): 
 

  
 - особисто  - уповноважена особа (за довіреністю чи іншим документом, що підтверджує її повноваження) 

 

 Прізвище 

                                   

Ім’я, по батькові (за наявності) 

                                   

Документ, що посвідчує особу  

                                   

                                   

                                   

                                   
                                                                                                                   

 

 

   (підпис)                                  (ініціали, прізвище заявника)                                                                                                                    

 
 

V. Службові відмітки (заповнюється державним реєстратором) 
 

Реєстраційний номер запиту         

 

Дата реєстрації запиту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дд.мм.рррр) 
 

  .   .     
 
 

 

VI. Відмітка про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі  

 
 Дата отримання (дд.мм.рррр) 

  .   .       

                                                                                                                        (підпис)                            (ініціали, прізвище заявника) 
 

 

__________ 

1 Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про 

серію та номер паспорта. 
 

 

 

 

Директор Департаменту 

приватного права 

 

О.М. Ференс 
 
 

 

     {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 72/5 від 09.01.2020} 
 


