
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: ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ від
21.10.2021 за кодом 257232536044 станом на 21.10.2021 11:06:23 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані фізичної особи -
підприємця: XXXXXXXXXX

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

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:
ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна
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Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ПОДІЛЬСЬКА, будинок 78, квартира 108

Види економічної діяльності:
62.01 Комп'ютерне програмування (основний);
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;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
63.12 Веб-портали;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
73.11 Рекламні агентства;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютерів

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 11.01.2006 Номер запису: 26730000000011036

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 07.06.2021 15:37:39,
27211716, ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ;

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

11.01.2006, 267300000000, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ДПІ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), 44070171, (дані про взяття
на облік як платника податків)

19.01.2006, 31389, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДПІ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), 44070171, 2, (дані про взяття на
облік як платника єдиного внеску)
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Дата та час формування витягу:
21.10.2021 11:13:41

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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