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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: МАРЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ від 
08.12.2020 за кодом 351888100263 станом на 08.12.2020 09:23:07 відповідно до наступних критеріїв 
пошуку: 
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані фізичної особи - 
підприємця: 2771207676 
 
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 
- Відомості про смерть фізичної особи – підприємця, визнання її безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою 
- Дані про хронологію реєстраційних дій 

 
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: 
МАРЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
 
Актуальний стан на фактичну дату та час формування: 
зареєстровано 
 
Країна громадянства фізичної особи-підприємця: 
Україна 
 
Місцезнаходження фізичної особи-підприємця: 
Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 20, квартира 72 
 
Види економічної діяльності: 
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 
(основний) 
 
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань: 
Дата державної реєстрації: 02.04.2003 Дата запису: 30.11.2005 Номер запису: 26320170000006293 
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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 Сумської міської ради 
 
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань: 
Відомості відсутні 
 
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів: 
17.12.2007, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880 
 
08.04.2003, 8312, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
УПРАВЛІННЯ У М.СУМАХ (М. СУМИ), 43144399, (дані про взяття на облік як платника податків) 
 
10.04.2003, 9739/18204, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
УПРАВЛІННЯ У М.СУМАХ (М. СУМИ), 43144399, 2, (дані про взяття на облік як платника єдиного 
внеску) 
 
Дані про хронологію реєстраційних дій: 
Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, 01.12.2005 00:00:00, 
26320170000006293, Кислощаєва Л.М., Виконавчий Комітет Сумської міської ради; 
 
Виправлення помилок, 12.01.2012 15:07:23, 26327770001006293, Мороз Р.О., Виконавчий Комітет 
Сумської міської ради; 
 
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, 12.01.2012 15:10:08, 
26320010002006293, Зміна видів економічної діяльності., Мороз Р.О., Виконавчий Комітет Сумської 
міської ради; 
 
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, 03.12.2020 14:35:44, 
2006320010003006293, Зміна інформації для 
здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем., Сусіденко Я.О., Виконавчий комітет Сумської 
міської ради; 
 
Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або 
оголошення її померлою: 
Відомості відсутні 
 
Інформація для здійснення зв'язку: 
+38(050)-562-93-10, +38(097)-111-43-22, http://www.servicetv.net, oleg4614@gmail.com 
 
Дата та час формування витягу: 
08.12.2020 09:23:30 
 

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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