Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Увага! Дані змінюються щоденно.

АНАЛІЗ ПІДПРИЄМЦЯ:

Актуально на
30.08.2018

ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Досьє

Актуально на 30.08.2018, 11:32:39

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

21.04.2003 (15 років 4 місяці)

Контактна інформація

07213, Київська обл., Іванківський район, село Піски, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 98
Тел: +380672327382

Види діяльності

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (основний)

Місцезнаходження реєстраційної справи

Іванківська 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 особапідприємець 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 (IВАНКIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 21.04.2003
Номер взяття на облік: 1501
ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IВАНКIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 21.04.2003
Номер взяття на облік: 1582А

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

1582А

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

33

Інформація про платника
податків
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на 30.08.2018, 09:06:00

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу наявна в базі

Індивідуальний податковий номер

2717910090

Дата реєстрації

18.12.2008

Анульована реєстрація платників ПДВ

Інформація про особу наявна в базі

Індивідуальний податковий
номер(анульовано)

2717910090

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ

25.09.2007

Причина анулювання

обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Законi

Підстава анулювання

СКАСОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

Станом на 21.08.2018
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн
70 000

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

50

Реєстрів в єдиному
вікні

5 000

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

