Шукати ще

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

ПОДТОПТА ОЛЕНА АНДРІЇВНА
08131, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, село

Місце проживання

Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ
АМОСОВА АКАДЕМІКА, будинок
32/2, квартира 15

Види діяльності

Код КВЕД 32.12 Виробництво
ювелірних і подібних виробів;
Код КВЕД 32.13 Виробництво
біжутерії та подібних виробів;
Код КВЕД 46.18 Діяльність
посередників, що
спеціалізуються в торгівлі
іншими товарами;
Код КВЕД 46.19 Діяльність
посередників у торгівлі
товарами широкого
асортименту;
Код КВЕД 46.48 Оптова торгівля
годинниками та ювелірними
виробами;
Код КВЕД 85.59 Інші види
освіти, н. в. і. у. (основний);
Код КВЕД 85.60 Допоміжна

діяльність у сфері освіти;
Код КВЕД 93.29 Організування
інших видів відпочинку та
розваг;
Код КВЕД 96.09 Надання інших
індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 46.90
Неспеціалізована оптова
торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна
торгівля в неспеціалізованих
магазинах переважно
продуктами харчування,
напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕД 47.19 Інші види
роздрібної торгівлі в
неспеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.77 Роздрібна
торгівля годинниками та
ювелірними виробами в
спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.99 Інші види
роздрібної торгівлі поза
магазинами
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 осібпідприємців”

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця

Дата запису: 30.05.2014
Номер запису: 2 339 000 0000
014656
Києво-Святошинська 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,

РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець

Ідентифікаційний код органу:

перебуває на обліку:

21680000;
Дата взяття на облік:
02.06.2014
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВОСВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВОСВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН):
Ідентифікаційний код органу:
39393260;
Відомості про відомчий реєстр:
(дані про взяття на облік як

платника податків);
Дата взяття на облік:
02.06.2014;
Номер взяття на облік:
101314066758
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВОСВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВОСВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН):
Ідентифікаційний код органу:
39393260;
Відомості про відомчий реєстр:
(дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік:
02.06.2014;
Номер взяття на облік:
10000000200435
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

Код КВЕД 85.59 Інші види
освіти, н. в. і. у.

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

Дані про реєстраційний номер

професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за

платника єдиного внеску:

основним видом його економічної діяльності

10000000200435;
Дані про клас професійного
ризику виробництва платника
єдиного внеску за основним
видом його економічної
діяльності: 23

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 особоюпідприємцем

Телефон 1: +80984655552
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