
Шукати ще

Детальна інформація про фізичну особу

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
КАЛІНОВСЬКА МАР'ЯНА

ОЛЕГІВНА

Місце проживання

32600, Хмельницька обл.,

Новоушицький район, село

Каскада, ВУЛИЦЯ

ДОРОШЕНКА, будинок 16

Види діяльності Код КВЕД 46.46 Оптова

торгівля фармацевтичними

товарами;

Код КВЕД 47.73 Роздрібна

торгівля фармацевтичними

товарами в

спеціалізованих магазинах

(основний);

Код КВЕД 47.76 Роздрібна

торгівля квітами,

рослинами, насінням,

добривами, домашніми

тваринами та кормами для

них у спеціалізованих

магазинах;

Код КВЕД 68.20 Надання в

оренду й експлуатацію

власного чи орендованого



нерухомого майна;

Код КВЕД 69.10 Діяльність

у сфері права;

Код КВЕД 75.00

Ветеринарна діяльність

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: 08.08.2017

Номер запису: 2 662 000

0000 002369

Місцезнаходження реєстраційної справи

Новоушицька районна

державна адміністрація

Хмельницької області

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:

09.08.2017;

Дата зняття з обліку:

28.02.2019



 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ

ОБЛАСТІ, ДУНАЄВЕЦЬКЕ

УПРАВЛІННЯ,

НОВОУШИЦЬКА ДПІ

(НОВОУШИЦЬКИЙ

РАЙОН):

Ідентифікаційний код

органу: 39492190;

Відомості про відомчий

реєстр: (дані про взяття на

облік як платника

податків);

Дата взяття на облік:

08.08.2017;

Номер взяття на облік:

221217204711;

Дата зняття з обліку:

28.02.2019;

Номер зняття з обліку:

1922120700044

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ

ОБЛАСТІ, ДУНАЄВЕЦЬКЕ

УПРАВЛІННЯ,

НОВОУШИЦЬКА ДПІ

(НОВОУШИЦЬКИЙ

РАЙОН):



Ідентифікаційний код

органу: 39492190;

Відомості про відомчий

реєстр: (дані про взяття на

облік як платника єдиного

внеску);

Дата взяття на облік:

08.08.2017;

Номер взяття на облік:

10000000987324

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 47.73 Роздрібна

торгівля фармацевтичними

товарами в

спеціалізованих магазинах

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: 10000000987324

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 Дата запису: 28.02.2019;



підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава

для його внесення

Номер запису:

26620060002002369;

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: 0989487686
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