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м. Київ м. Севастополь

тип (площа, вулиця, провулок тощо) та назва площі, вулиці, провулку тощо

номер будинку номер корпусу тип приміщення номер приміщення

назва області (крім Автономної Республіки Крим, м. Києва та

Севастополя)
назва району (для населених пунктів районного підпорядкування)

тип (місто, селище міського типу чи село) та назва населеного пункту (крім м. Києва та Севастополя)

Країна громадянства

Місце проживання:

країна

індекс Автономна Республіка Крим область

По батькові (за

наявності)
Дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності) Паспортні дані (серія/номер або номер)

підпис

назва району в населеному пункті (для міст з районним поділом)

назва іменованого об'єкта (за наявності)

Прим. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника заповнюються у разі обрання графи "потребують оновлення" на сторінці 1 заяви.

Якщо осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів зсторінки 2 аяви. При цьому в

полі "Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи" проставляється відповідно символ та число "№1", "№2" і т.д.

______________________________

дата

Прим. Місце проживання в іноземній країні зазначається з урахуванням особливостей присвоєння адрес в такій країні.

Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу):

прямий вирішальний вплив (контроль):

відсоток частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) чи відсоток права голосу

непрямий вирішальний вплив (контроль):

відсоток частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) чи відсоток права голосу або інший характер та міра впливу:

(з 11 липня 2021 року) 2 сторінка форма 5

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (у разі обрання графи "потребують оновлення" на сторінці 1 заяви)

Тип дії:

Прізвище

Ім’я

зміна відомостей включення виключення

Кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи: наявний відсутній, обгрунотвана причина відсутності:
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