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АНАЛІЗ ПІДПРИЄМЦЯ:

ЗЕБА  МИКОЛА  ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус фізичної особи-підприємця Не  перебуває  в  процесі  припинення

Дата реєстрації 07.02.2013 (4 роки 9 місяців)

Контактна інформація 61162, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НЬЮТОНА, будинок 129А,
квартира 58 
Тел: 0504024009 

Види діяльності 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів 
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів 
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту 
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового
замовлення або через мережу інтернет 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
(основний) 
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 
59.14 Демонстрація кінофільмів 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 
73.11 Рекламні агентства 
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової
інформації 
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

Місцезнаходження реєстраційної справи Департамент реєстрації Харківської міської ради
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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: 08.02.2013 

СХIДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ М.ХАРКОВА
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ
ОБЛАСТI(КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН) 
Ідентифікаційний код органу: 39858581 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 11.02.2013 
Номер взяття на облік: 20321325045 

СХIДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ М.ХАРКОВА
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ
ОБЛАСТI(КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН) 
Ідентифікаційний код органу: 39858581 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 08.02.2013 
Номер взяття на облік: 1-19728 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

1-19728

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 01.12.2017 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 03.12.2017 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на
єдиний податок

01.01.2014

Ставка 5,00%

Група 3
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Інформація  про  платника
податків
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