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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:  від 22.03.2017 за 
№ 1002359919 станом на 22.03.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:  2840310574 

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: 
КРАВЧЕНКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Види діяльності: 
58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.01 Комп'ютерне 
програмування, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 
Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням, 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 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 
14.07.2005, 2 065 000 0000 004607 

Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької 
діяльності, банкрутства: 
відомості відсутні  

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької 
діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для його внесення: 
відомості відсутні  

Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем: 
5853917, 5153250, 5153250 
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Дані про реєстраційні дії: 
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 14.07.2005 
20650000000004607; Святенко Світлана Миколаївна; Дарницька районна 
у місті Києві державна адміністрація  

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-
підприємця; 30.03.2012 20650010002004607; Золотаренко Тамара 
Анатоліївна; Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація; зміна видів діяльності  

Номер, дата та час формування витягу: 
1002359919, 22.03.2017 12:11:21 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 1002359919 Стор. 3 з 3 

 


