ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:
від 02.11.2018 за
№ 1004607027 станом на 02.11.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

ХХХХХХХХХХ

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
КОНОВАЛОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
Місце проживання:
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, БУДИНОК 96-А, КВАРТИРА 3
Види діяльності:
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі
іншими товарами, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту, 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами,
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого
вжитку, 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим
діяльність, 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок,
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг, 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля, 47.19 Інші види роздрібної
торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.89 Роздрібна торгівля з
лотків і на ринках іншими товарами, 47.91 Роздрібна торгівля, що
здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу
Інтернет, 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у., 70.22
Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 73.20
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки,
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:
19.08.2010, 2 224 000 0000 073585
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Місцезнаходження реєстраційної справи:
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особапідприємець перебуває на обліку:
20.08.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
20.08.2010, 9979, ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39533006 (дані про взяття на облік як
платника податків)
20.08.2010, 04060318381, ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС
У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39533006 (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у
зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань", у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної
особи-підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень
відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
04060318381, 23
Термін, до якого фізична особа-підприємець перебуває на обліку в органі Міндоходів за
місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи-підприємця:
відомості відсутні
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Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької
діяльності, банкрутства:
відомості відсутні
Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особипідприємця:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений фізичною особою-підприємцем або спадкоємцем,
опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи-підприємця, для
заявлення кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою-підприємцем, підстава її внесення:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем:
elenakeg@gmail.com
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 19.08.2010
22240000000073585; Орєшкіна Вікторія Анатоліївна; Виконавчий
комітет Дніпропетровської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 15.12.2010 22240010001073585; Орєшкіна Вікторія
Анатоліївна; Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;
зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 20.01.2012 22240010002073585; Боровська Євгенія
Сергіївна; Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;
зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 21.05.2012 22240010003073585; Ванда Ольга Вікторівна;
Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; зміна видів
діяльності
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Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 15.09.2016 22240010004073585; Однороженко Олена
Миколаївна; Департамент адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради; зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 22.10.2018 22240010005073585; Орєшкіна Вікторія
Анатоліївна; Департамент адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради; зміна додаткової інформації
Номер, дата та час формування витягу:
1004607027, 02.11.2018 19:10:05
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому
проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки,
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи
та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути
перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
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