
ЗАПИТ 
про видачу довідки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 

Державному реєстратору ___________________________________________________ 
(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної,  

районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що подає запит) 
 

Відповідно до статті 20  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" прошу видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців інформації  щодо 

_________________________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження   юридичної особи  

_________________________________________________________________________________________________ 
            або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання  фізичної особи-підприємця) 

 
про проведення  реєстраційних дій щодо фізичної особи – підприємця (необхідне відмітити):  
  

 1. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця 
  
 2. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису про рішення  щодо припинення фізичною 

особою - підприємцем підприємницької діяльності 
  
 3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем за її рішенням 
  
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем у зв'язку з її смертю 
  
 5.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем у зв'язку з оголошенням її померлою 
  

 6. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису про судове рішення щодо припинення 
підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, що не пов'язано з банкрутством 
фізичної особи-підприємця 

  

 7. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-
підприємцем за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи-підприємця 

  
 8. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису про судове рішення щодо визнання  

фізичної особи-підприємця банкрутом 
  

 9. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису щодо судового рішення про припинення 
провадження у справі про банкрутство 

  

 10. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису про відміну державної реєстрації 
припинення фізичної особи-підприємця 

  

 11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-
підприємцем у зв'язку з визнанням її безвісно відсутньою 

  

 12. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення 
провадження у справі 

 про банкрутство фізичної особи-підприємця 

 
або про проведення  реєстраційних дій щодо юридичної особи (необхідне відмітити):  

 
 1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи 
  
 2. Державна реєстрація змін до установчих документів 
  
 3. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів 



  

 
4. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису про рішення засновників щодо припинення 

юридичної особи 
  
 5. Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації 
  

 
6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання ,  поділу 

або перетворення 
  

 
7. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення 

юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством 
  

 8. Державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством 

  

 
9. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення 

провадження  у справі про банкрутство юридичної особи 
  

 
10. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення 

провадження  у справі про банкрутство юридичної особи 
  

 
11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи 

банкрутом 
  

 
12. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної 

реєстрації припинення юридичної особи 
  

 
13. Внесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення щодо припинення 

юридичної особи, що пов’язане з банкрутством 
  

 14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті злиття або поділу  

  

 15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті приєднання або перетворення 

  

 16. Внесення до Єдиного державного  реєстру запису  щодо рішення про виділ  

Довідку  сформувати у вигляді (необхідне відмітити):  
   

 підписаного державним реєстратором та засвідченим його печаткою 
документу 

файлу 

Довідку (необхідне відмітити): 
   

 видати на 
руки 

 

   
 надіслати  країна  
 поштою поштовий індекс  
 на адресу область  
  район  
  місто (село)  
  вулиця, будинок  
   

 надіслати на  
 електронну 

електронна 
адреса 

 

 адресу 
 

 
 Телефон __________________________           Факс ________________________________ 
 
 __________________                     __________________________  ___________________________ 

  (дата)    (підпис)     (прізвище та ініціали) 

 


