
Особливості роботи

з метою захисту ЄДР, перед

кожним пошуком необхідно

підтверджувати, що з

системою працює людина за

допомогою спеціального

тесту системи reCAPTCHA;

захист за методом reCAPTCHA

має функції для використання

особами з вадами зору;

кількість сторінок, що

відкриваються з кожної IP-

адреси за певний проміжок

часу та максимальна кількість

результатів пошуку обмежена,

що обумовлено запобіганням

Безкоштовний запит

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі,

детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна

ознайомитись на сторінці "Інформація".

Шукати ще

Детальна інформація про фізичну особу

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ЯЦИШИН ЯРОСЛАВ

ЯРОСЛАВОВИЧ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
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перевантаження бази даних

ЄДР запитами.

ЯРОСЛАВОВИЧ

Місце проживання

79007, Львівська обл., місто

Львів, ВУЛИЦЯ ГРЕБІНКИ,

будинок 9, квартира 7-А

Види діяльності

Код КВЕД 69.10 Діяльність у

сфері права (основний);

Код КВЕД 69.20 Діяльність у

сфері бухгалтерського

обліку й аудиту;

консультування з питань

оподаткування;

Код КВЕД 70.22

Консультування з питань

комерційної діяльності й

керування

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному

державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру

відомостей про фізичну особу-підприємця – у разі, коли державна

реєстрація фізичної особи-підприємця була проведена до набрання

чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців”

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації

фізичної особи-підприємця

Дата запису: 19.01.2010

Номер запису: 2 415 000

0000 042130

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної

реєстрації юридичного

Л і ї



департаменту Львівської

міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного

фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на

обліку:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

РЕГІОНАЛЬНОЇ

СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код

органу: 21680000;

Дата взяття на облік:

20.01.2010;

Дата зняття з обліку:

22.05.2019

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС

У ЛЬВІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ,ГАЛИЦЬКЕ

УПРАВЛІННЯ,ГАЛИЦЬКА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА

ІНСПЕКЦІЯ (ГАЛИЦЬКИЙ

РАЙОН М. ЛЬВОВА):

Ідентифікаційний код

органу: 39462700;

Відомості про відомчий

реєстр: (дані про взяття на

облік як платника податків);

Дата взяття на облік:

20.01.2010;

Номер взяття на облік:

52204;

Дата зняття з обліку:

22.05.2019;



22.05.2019;

Номер зняття з обліку:

1913040700365

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС

У ЛЬВІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ,ГАЛИЦЬКЕ

УПРАВЛІННЯ,ГАЛИЦЬКА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА

ІНСПЕКЦІЯ (ГАЛИЦЬКИЙ

РАЙОН М. ЛЬВОВА):

Ідентифікаційний код

органу: 39462700;

Відомості про відомчий

реєстр: (дані про взяття на

облік як платника єдиного

внеску);

Дата взяття на облік:

25.01.2010;

Номер взяття на облік:

07/11-22049

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

Код КВЕД 69.10 Діяльність у

сфері права

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас

професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за

основним видом його економічної діяльності

Дані про реєстраційний

номер платника єдиного

внеску: 07/11-22049

Т і фі б і б б і



Термін, до якого фізична особа-підприємець перебуває на обліку в

органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни

місця проживання фізичної особи-підприємця

Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі

припинення підприємницької діяльності, банкрутства

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем

майна фізичної особи-підприємця

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення

підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем,

підстава для його внесення

Дата запису: 21.05.2019;

Номер запису:

24150060003042130;

Стан суб'єкта: припинено

Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької

діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава її внесення

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи -

підприємця (для незавершених виконавчих проваджень)

Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-

підприємцем
Телефон 1: 0677018646

Шукати ще



Технічна підтримка

Call-центр: 0-800-508-584

E-mail: reestry@nais.gov.ua

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Тел: 0 800 21 44 64

E-mail: pay@uapay.ua

Розробник

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр"

http://irc.gov.ua

Служба підтримки платежів PORTMONE.COM

Тел: 044-200-09-02

E-mail: support@portmone.com
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