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 16.01.2019 за
№ 1004869872 станом на 16.01.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця: Теслюк Михайло
Миколайович
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:
ТЕСЛЮК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Місце проживання:
61121, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, БУДИНОК 142, КВАРТИРА 32
Види діяльності:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту, 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами, 46.42
Оптова торгівля одягом і взуттям, 46.45 Оптова торгівля парфумними
та косметичними товарами, 46.49 Оптова торгівля іншими товарами
господарського призначення, 46.64 Оптова торгівля машинами й
устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного
виробництва, 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.
в. і. у., 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах, 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:
10.07.2018, 2 480 000 0000 210656
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Департамент реєстрації Харківської міської ради

№ 1004869872 Стор. 1 з 3

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:
10.07.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
10.07.2018, 203418158651, КИЇВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ М.ХАРКОВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН), 39893720 (дані про взяття на облік як
платника податків)
10.07.2018, 10000001234617, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ
ОБЛАСТI,КИЇВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ,КИЇВСЬКА ДПI(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН
М.ХАРКОВА), 39599198 (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:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10000001234617
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:
0979297434, teslukoff@GMAIL.com
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 10.07.2018
24800000000210656; Римська Ірина Михайлівна; Департамент
реєстрації Харківської міської ради
Номер, дата та час формування витягу:
1004869872, 16.01.2019 12:05:55
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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