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 14.12.2016 за
№ 1001847848 станом на 14.12.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця: Мороз Олександра
Вікторівна
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:
МОРОЗ ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА
Місце проживання:
58000, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО ФЕДОРА, БУДИНОК 14, КОРПУС В
Види діяльності:
42.91 Будівництво водних споруд, 43.11 Знесення, 43.12 Підготовчі
роботи на будівельному майданчику, 43.21 Електромонтажні роботи,
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування, 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 43.31
Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін,
43.34 Малярні роботи та скління, 43.39 Інші роботи із завершення
будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані
будівельні роботи, н. в. і. у., 80.20 Обслуговування систем
безпеки, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами
та санітарно-технічним обладнанням, 47.78 Роздрібна торгівля
іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових
будівель, 42.21 Будівництво трубопроводів
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:
20.01.2005, 2 038 000 0000 002046
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Місцезнаходження реєстраційної справи:
Чернівецька міська рада
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:
відомості відсутні
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:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
відомості відсутні
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 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
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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:
0372 571791, 80501397204
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 20.01.2005
20380000000002046; Михайлова Ніна Іванівна; Виконавчий комітет
Чернівецької міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 10.07.2008 20380010002002046; Рижук Анастасія
Василівна; Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; зміна
місця проживання, зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 29.12.2011 20380010003002046; Фролова Інна Миколаївна;
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; зміна видів
діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 30.05.2012 20380010004002046; Лєскова Зоя Іванівна;
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; зміна місця
проживання, зміна видів діяльності
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця; 26.11.2012 20380010005002046; Фролова Інна Миколаївна;
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; зміна видів
діяльності
Номер, дата та час формування витягу:
1001847848, 14.12.2016 19:54:11

№ 1001847848 Стор. 3 з 4

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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