
ВИТЯГ
З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відомості про особу надані з відомчої інформаційної системи ДМС на підставі відомостей,
отриманих від

Назва територіальної громади
назва(и) територіальної(их) громад(и)

Номер витягу: 2022/001049131
Дата та час формування: 08.11.2022 року о 14 год. 56 хв.
Прізвище Прізвище
Власне ім’я Ім`я
По батькові (за наявності) По батькові
Дата народження хх.хх.хххх
УНЗР (за наявності) хххххххх-ххххх
РНОКПП (за наявності) хххххххххх

Дата проведення 
реєстраційної дії

Адреса місця проживання

Відомості про зняття із 
задекларованого / зареєстрованого 
місця проживання у зв’язку з 
оформленням документів для  виїзду 
за кордон  на постійне проживання / 
залишенням на постійне проживання 
за кордоном, із зазначенням назви 
країни

Дата 
декларування

/реєстрації

Дата зняття 
(скасування)

07.07.2018 ххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Витяг сформовано на підставі заяви
заява особи хххххххххххххххххххххххххххххх

(зазначається необхідне - особи / законного представника / представника / власника (співвласника) житла, 
уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника, прізвище та ініціали особи або дані 

юридичної особи)

від 08.11.2022 року
отриманої за запитом

Державне підприємство "ДІЯ"
(відомості про суб'єкта запиту)

*Витяг підписано КЕП ДМС

ЗРАЗОК ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ



Додаток 1 
до Порядку 

Кутовий штамп 
військової частини 
(органу, підрозділу), 
підприємства, установи 
та організації 

ДОВІДКА 
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності 

України 

Видана ______________________________________________________________________ 
(військове (спеціальне) звання, 

_____________________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові) 

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав 
(брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах 
проведення антитерористичної операції 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

Підстава: ____________________________________________________________________. 

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. 

________________________________ 
(найменування посади, військове 

(спеціальне) звання командира 
(начальника) військової частини 
(органу, підрозділу) чи іншого 

керівника підприємства, установи 
та організації) 

_________________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 602 від 08.09.2016} 

ЗРАЗОК ДОВІДКИ (варіант 1)



Додаток 4 
до Порядку 

Кутовий штамп 
військової частини 
(органу, підрозділу), 
підприємства, установи 
та організації 

ДОВІДКА 
про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення  
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та  

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення 

Видана _______________________________________________________________ 
(військове (спеціальне) звання, 

___________________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові) 

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ брав (брала) участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________. 

Підстава: ____________________________________________________. 

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. 

_______________________________________ 
(найменування посади, військове (спеціальне) 

звання командира (начальника) військової 
частини (органу, підрозділу) чи іншого 

керівника підприємства, установи та 
організації) 

____________ 
(підпис) 

__________________________ 
(ініціали та прізвище) 

МП 

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 350 від 10.05.2018} 

ЗРАЗОК ДОВІДКИ (варіант 2)



Додаток 6 
до Порядку 

Кутовий штамп військової частини 
(органу, підрозділу), підприємства, 
установи та організації 

ДОВІДКА 
про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення 

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

Видана _______________________________________________________________ 
(військове (спеціальне) звання, 

___________________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) 

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ брав (брала) участь у 
заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 
перебуваючи в ______________________________________________________________ 

(найменування областей, районів, населених пунктів) 
___________________________________________________________________________. 

Підстава: _____________________________________________________________. 

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. 
_______________________________________ 
(найменування посади, військове (спеціальне) 

звання командира (начальника) військової 
частини (органу, підрозділу) чи іншого 

керівника підприємства, установи та 
організації) 

______________ 
(підпис) 

__________________________ 
(ініціали та прізвище) 

МП 
(за наявності) 

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 1193 від 21.10.2022} 

ЗРАЗОК ДОВІДКИ (варіант 3)
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