Шукати ще

Детальна інформація про фізичну особу
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ГРОМИХІНА ЗОЯ
СТАНІСЛАВІВНА
08601, Київська обл., місто

Місце проживання

Васильків, ВУЛИЦЯ
ГОЛОВАЧОВА, будинок 1-А,
квартира 4
Код КВЕД 85.10 Дошкільна
освіта;
Код КВЕД 85.59 Інші види
освіти, н. в. і. у.;

Види діяльності

Код КВЕД 88.91 Денний
догляд за дітьми
(основний);
Код КВЕД 93.29
Організування інших видів
відпочинку та розваг

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: 08.04.2019
Номер запису: 2 356 000
0000 014016
Васильківська районна

Місцезнаходження реєстраційної справи

державна адміністрація
Київської області

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного

РЕГІОНАЛЬНОЇ

фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на

СТАТИСТИКИ:

обліку:

Ідентифікаційний код
органу: 21680000;
Дата взяття на облік:
08.04.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДПС У КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ВАСИЛЬКІВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ,

ВАСИЛЬКІВСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ (М.ВАСИЛЬКІВ):
Ідентифікаційний код
органу: 43141377;
Відомості про відомчий
реєстр: (дані про взяття на
облік як платника
податків);
Дата взяття на облік:
08.04.2019;
Номер взяття на облік:
103019110363
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДПС У КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ВАСИЛЬКІВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ,
ВАСИЛЬКІВСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ (М.ВАСИЛЬКІВ):
Ідентифікаційний код
органу: 43141377;
Відомості про відомчий
реєстр: (дані про взяття на
облік як платника єдиного
внеску);
Дата взяття на облік:
08.04.2019;
Номер взяття на облік:
10000001478248
Дані органів державної статистики про основний вид економічної
діяльності фізичної особи-підприємця, визначений на підставі даних

Код КВЕД 88.91 Денний

державних статистичних спостережень відповідно до статистичної

догляд за дітьми

методології за підсумками діяльності за рік
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас

Дані про реєстраційний

професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за

номер платника єдиного

основним видом його економічної діяльності

внеску: 10000001478248

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 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: +380632769684

та відомості щодо створення фізичною особою-підприємцем

Адреса електронної пошти:

сімейного фермерського господарства

zoyagromihina@gmail.com
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