
 

 

 

 Registration form for establishing business relationships 

Анкета реєстрації для встановлення ділових відносин 

 

Dear Vendors! 

On behalf of «Baryshevska graintrading company» LLC we welcome you and invite you to the 

registration page in the  Buyers information database. 

Please fill out the form below, providing all the requested information. Рlease, follow the instructions 

below to complete the questionnaire: 

Шановні колеги! 

Від імені компанії ТОВ «Баришівська зерноторгова компанія»,  вітаємо Вас та запрошуємо до 

сторінки реєстрації в інформаційної базі покупців.  

Будь ласка, заповніть форму, що викладена нижче, надаючи всю запитувану інформацію. Просимо 

дотримуватися наведених нижче інструкцій для заповнення анкети: 

 
General Information/Загальна інформація 

Company Name (Ukr / Engl) 

Повне найменування компанії 

(українською та англійською мовами) 

 

 

Abbreviated Name 

Скорочене найменування компанії 

 

 

Company Email Address 

Електронна адреса компанії 
 

Signatory (Ukr / Engl) 

Підписант по контракту (українською та 

англійською мовами) 

 

Manager and his Email address 

Електронна адреса менеджера та його ім’я 

 

 

Year of Your Company Establishment 

Дата реєстрації компанії 
 

Contact Information 

Контактна інформація 

 

Direct Phone Number 

Прямий телефонний 

номер компанії 

 

Mobile Number 

Мобільний номер компанії 

 

 

 

Manager Mobile Number 

Номер мобільного 

телефона менеджера 

 

Signatory Phone Number 

Номер телефона 

підписанта та його імя 

 

 

 
 

Company Legal Address (Ukr / Engl) 

Юридична адреса компанії(українською та 

англійською мовами) 

 



 

 

 

Company Actual Address 

Фізична адреса компанії 
 

Website URL 

Веб сайт компанії 
 

 

Nature of activities/ Вид діяльності 

 

 

 

 

 

Trade License Number or Company ID 

Номер торгової ліцензії або реєстраційний 

номер  компанії (Код ЕДРПОУ) 

 

Trade License (Registration) Expiry 

Термін дії торгової ліцензії або реєстрації 

компанії 

 

Trade License (Registration) Issuing 

Country 

Країна видачі торгової ліцензії або 

реєстрації компанії 

 

 

Trade License (Registration) Issuing 

Authority  

Орган, що видав торгову ліцензію або 

орган, що провів реєстрацію компанії 

 

DUNS IS (If Applicable) 

Данс номер (за наявності) 
-  

Company Legal Structure 

Організаційно-правова структура компанії 

 

 

 

 

Total Number of Employees (do not include 

outsourced labor) 

Загальна кількість офіційних 

співробітників  

 

 

Bank Details / Банківські реквізити/ 

 

For UAH payment / Для оплати в гривнях/Українською мовою 

Country 

Країна 
 

Bank Name 

Найменування банку 
 

Branch 

Філія 
 

Bank Address 

Адреса банку  
 

Account Number 

Номер рахунку 
 



 

 

 

Bank code / МФО  

Company Registration Code 

Код ЕДРПОУ 
 

Individual Tax Number of the 

Company / 

Інд. податковий номер компанії 

 

 

For foreign currency payment (in English and Ukrainian) / Для проведення валютних платежів / 

(Українською та англійською мовами) 

Bank Name 

Найменування банку 
 

Branch 

Філія 
 

City 

Місто 
 

Country 

Країна 
 

Account Number 

Номер рахунк 
 

IBAN Number 

IBAN номер 
 

Swift Code 

SWIFT код 
 

Others (If any) 

Інше 
 

 

Correspondent Bank Details / Реквізити банка-посередника 

Bank Name 

Найменування банку  
 

Branch 

Філія 
 

City 

Місто 
 

Country 

Країна / 
 

Account Number 

Номер рахунку  
 

IBAN Number 

IBAN номер 
 

Swift Code 

SWIFT код 
 

Others (If any) 

Інше 
 

 

 

 



 

 

 

For your company accreditation, please, provide accompanying documents according with added 

list.  

Для акредитації Вашої компанії просимо надати  пакет супровідних документів за переліком, 

що додається. 

 

 

 

 

I confirm that the information provided in this questionnaire is true and accurate at the time of 

signature. 

Я підтверджую, що інформація, надана у даній анкеті є правдивою та точною на момент ії 

підписання. 

 

Full Name 

(П.І.П.): 

____________________________________________ 

Position 

(Посада): 

____________________________________________ 

Acting on the basis of 

(Діє на підставі) 

______________________________________________ 

Date of this Registration form filling 

(Дата заповнення ): ______________________________ 

 

Signature 

 (Підпис): ______________________________________ 

 

 

Company stamp 

 

 


