
ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 11.09.2018 за 

№ 1004409325 станом на 11.09.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:  2964912937 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 
СТЕПЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 

Види діяльності: 
43.21 Електромонтажні роботи, 43.22 Монтаж водопровідних мереж, 

систем опалення та кондиціонування, 43.29 Інші будівельно-монтажні 

роботи, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічним обладнанням, 46.74 Оптова торгівля залізними 

виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до 

нього, 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих 

магазинах, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 
12.10.2004, 2 444 000 0000 000207 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 
Міська рада міста Кропивницького 

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 особа-

підприємець перебуває на обліку: 

17.12.2007, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 

07.04.2005, 300, КРОПИВНИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI, 

39484073 (дані про взяття на облік як платника податків)  

06.07.2005, 052964912937, КРОПИВНИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI, 

39484073 (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: 
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 

виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
052964912937 

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 

Дані про реєстраційні дії: 
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 12.10.2004 

24440000000000207; Білоусова Тетяна Віталіївна; Виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради  

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-

підприємця; 27.08.2018 24440010002000207; Пустовойтенко Ніна 

Олексіївна; Світловодська районна державна адміністрація 

Кіровоградської області; зміна видів діяльності 

 

 Номер, дата та час формування витягу: 
1004409325, 11.09.2018 08:55:06 

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/. 

 

 

https://usr.minjust.gov.ua/

