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АНАЛІЗ ПІДПРИЄМЦЯ:

БЕРНАЦЬКИЙ  МИКОЛА  МИКОЛАЙОВИЧ

Статус фізичної особи-підприємця Не  перебуває  в  процесі  припинення

Дата реєстрації 03.04.2006 (12 років 3 місяці)

Контактна інформація 07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу
Димер, ВУЛИЦЯ ПАШКОВА, будинок 4 
Тел: 380674680737 

Види діяльності 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний) 
16.22 Виробництво щитового паркету 
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і
столярних виробів 
43.32 Установлення столярних виробів 
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами 
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 
68.31 Агентства нерухомості 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Місцезнаходження реєстраційної справи Вишгородська районна державна адміністрація Київської 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: 17.12.2007 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 03.04.2006 
Номер взяття на облік: 4370 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 18.04.2006 
Номер взяття на облік: 100803-11-3989 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

100803-11-3989
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Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

66

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 11.07.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на
єдиний податок

01.07.2016

Ставка 5,00%

Група 3
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Інформація  про  платника
податків
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