БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ



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

 Повернутися до пошуку
Детальна інформація про фізичну особу-підприємця
Назва атрибута

Значення

Прізвище, ім'я, по батькові

ЛОКАТКІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Місцезнаходження

Україна, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Нове, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 8

Види діяльності

85.10 Дошкільна освіта (основний);
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
85.52 Освіта у сфері культури;
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
88.91 Денний догляд за дітьми;
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

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

Дата запису: 27.02.2013 Номер запису: 23390000000012986

Місцезнаходження реєстраційної справи

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань та інформаційними системами державних органів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880;
28.02.2013, 10131339175, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН), 43141377, (дані про взяття на облік як
платника податків);
28.02.2013, 11-17106, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН), 43141377, (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи-підприємця
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, підстава внесення
Дата та номер запису щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, підстава
внесення
Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи-підприємця (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація для здійснення зв'язку

Телефон 1: +380672531724 Телефон 2: +380957637095

Технічна підтримка

Розробник

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Call-центр: 0-800-508-584
E-mail: reestry@nais.gov.ua

Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
Web-site: https://nais.gov.ua/

Тел: 0-800-214-464
E-mail: pay@uapay.ua
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