
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: КРАСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ від 08.10.2021 за кодом 186645507232 станом на 08.10.2021 11:10:44 відповідно
до наступних критеріїв пошуку:

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця: Красовський Сергій
В'ячеславович

До документу внести:
Країна громадянства

Місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою
здійснюється зв'язок з фізичною особою – підприємцем)

Види діяльності

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Інформація для здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем

Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи –
підприємця, у тому числі підписувати договори, тощо

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів

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-підприємця:
КРАСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
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зареєстровано

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 10007, Житомирська обл., місто Житомир, НОВОГОГОЛІВСЬКИЙ 2-Й
ПРОВУЛОК, будинок 6

Види економічної діяльності:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
(основний);
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
58.13 Видання газет;
58.14 Видання журналів і періодичних видань;
58.19 Інші види видавничої діяльності;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність;
63.12 Веб-портали;
63.91 Діяльність інформаційних агентств;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування;
73.11 Рекламні агентства;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 17.02.2016 Номер запису: 23050000000036075

Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної
особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, дані про наявність
обмежень щодо представництва від імені фізичної особи-підприємця:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
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Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 26.07.2021 17:19:53,
27506187, ФОМІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ;

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
18.02.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

18.02.2016, 18292, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.
ЖИТОМИР), 43142501, (дані про взяття на облік як платника податків)

18.02.2016, 10000000563434, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ (М. ЖИТОМИР), 43142501, 23, (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)

Інформація для здійснення зв'язку:
Відомості відсутні

Дата та час формування витягу:
08.10.2021 11:12:15

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 та
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.
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