
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: АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ від 23.09.2020 за кодом 448183440981 станом на 23.09.2020 08:43:48 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

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 4 записів:

Запис 1
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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця:
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
припинено

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, ПРОВУЛОК СВЕРДЛОВА,
будинок 7

Види економічної діяльності:
49.32 Надання послуг таксі (основний);
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 22.06.2009 Номер запису: 20250000000006993

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:
Уманська районна державна адміністрація Черкаської області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 17.09.2020 10:48:47,
25606751, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 23.09.2020 08:34:54,
25637067, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
23.06.2009, 28.12.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
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24.06.2009, 12343, 27.12.2017, 1723050701291, УМАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКIЙ
ОБЛАСТI, 39625054, (дані про взяття на облік як платника податків)

22.06.2009, 23060011617, УМАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39625054, 33,
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем, 22.06.2009 15:31:23,
20250000000006993, Плотнікова Л.П., Виконавчий комітет Уманської
міської ради Черкаської області;

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
16.03.2010 10:26:32, 20250010001006993, Зміна інформації для
здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем. Зміна видів
економічної діяльності., Лірник Л.С., Виконавчий комітет Уманської
міської ради Черкаської області;

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
25.01.2011 11:22:34, 20250010002006993, Зміна видів економічної
діяльності., Плотнікова Л.П., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області;

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
29.05.2012 14:39:05, 20250010003006993, Зміна видів економічної
діяльності. Зміна місця проживання/місцезнаходження фізичної особи
– підприємця., Плотнікова Л.П., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області;

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
30.09.2015 12:40:10, 20250010004006993, Зміна інформації для
здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем., Саморуха В.О.,
Уманська районна державна адміністрація Черкаської області;

Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення
підприємницької діяльності, 27.12.2017 14:57:16, 20250050005006993,
Катрич Н.Т., Виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської
області;

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за її рішенням, 27.12.2017 14:57:32,
20250060006006993, Катрич Н.Т., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області, Підстава: власне рішення;

Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або
оголошення її померлою:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
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+38067474082, +380932810252

Запис 2

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця:
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
припинено

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, ПРОВУЛОК СТЕФАНОВИЧА,
будинок 7

Види економічної діяльності:
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний)

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 04.05.2018 Номер запису: 20250000000014259

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:
Уманська районна державна адміністрація Черкаської області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 17.09.2020 10:48:47,
25606751, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 23.09.2020 08:34:54,
25637067, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
04.05.2018, 20.07.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
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04.05.2018, 230518094095, 20.07.2018, 1823050700464, УМАНСЬКА
ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI(УМАНСЬКЕ МIСЬКЕ ВIДДIЛЕНН), 39625054, (дані про
взяття на облік як платника податків)

04.05.2018, 23060011617, УМАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI(УМАНСЬКЕ
МIСЬКЕ ВIДДIЛЕНН), 39625054, (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем, 04.05.2018 10:22:25,
20250000000014259, Пархомюк Ю.В., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області;

Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення
підприємницької діяльності, 20.07.2018 14:10:27, 20250050001014259,
Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської
області;

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за її рішенням, 20.07.2018 14:11:32,
20250060002014259, Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області, Підстава: власне рішення;

Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або
оголошення її померлою:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+380635368686, +380674740828

Запис 3

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця:
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
припинено

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ ШУХЕВИЧА, будинок
8
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Види економічної діяльності:
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний)

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 13.12.2018 Номер запису: 20250000000014955

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:
Уманська районна державна адміністрація Черкаської області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 17.09.2020 10:48:47,
25606751, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 23.09.2020 08:34:54,
25637067, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
14.12.2018, 02.03.2020, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000

14.12.2018, 230518337381, 02.03.2020, 2023050700205, ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УМАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, УМАНСЬКА
ДПІ(М.УМАНЬ), 43142920, (дані про взяття на облік як платника
податків)

14.12.2018, 23060011617, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
УМАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, УМАНСЬКА ДПІ(М.УМАНЬ), 43142920, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем, 13.12.2018 16:13:31,
20250000000014955, Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області;

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
28.02.2020 08:18:40, 20250010001014955, Зміна місця проживання/
місцезнаходження фізичної особи – підприємця., Дарморос Д.С.,
Виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської області;
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Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення
підприємницької діяльності, 02.03.2020 09:19:31, 20250050002014955,
Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської
області;

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за її рішенням, 02.03.2020 09:19:47,
20250060003014955, Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської
ради Черкаської області, Підстава: власне рішення;

Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або
оголошення її померлою:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+380734740828, +380674740828

Запис 4

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця:
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Країна громадянства фізичної особи-підприємця:
Україна

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вул.Шухевича, будинок 8

Види економічної діяльності:
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 14.09.2020 Номер запису: 2009070000000000042

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
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Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Виконавчий комітет Уманської міської ради

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 17.09.2020 10:48:47,
25606751, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Витяг про фізичну особу-підприємця (портал), 23.09.2020 08:34:54,
25637067, АЛЕКСАНДРОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
14.09.2020, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

14.09.2020, 230520205573, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
УМАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, УМАНСЬКА ДПІ(М.УМАНЬ), 43142920, (дані про взяття
на облік як платника податків)

14.09.2020, 23060011617, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
УМАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, УМАНСЬКА ДПІ(М.УМАНЬ), 43142920, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем, 14.09.2020 12:00:54,
2009070000000000042, Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської
міської ради;

Виправлення помилок, 16.09.2020 11:29:57, 2009077770001000042,
Дарморос Д.С., Виконавчий комітет Уманської міської ради;

Відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або
оголошення її померлою:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(067)-474-08-28

Дата та час формування витягу:
23.09.2020 08:48:09

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.

25637212 Стор. 8 з 8


