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АНАЛІЗ ПІДПРИЄМЦЯ:

МАНДРИК  ВАЛЕНТИНА  ЛЬВІВНА

Статус фізичної особи-підприємця Не  перебуває  в  процесі  припинення

Дата реєстрації 07.11.2001 (16 років 7 місяців)

Контактна інформація 04212, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г, квартира
150 
Тел: 80672387728 

Види діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту 
79.11 Діяльність туристичних агентств 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
(основний) 
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської
думки 

Місцезнаходження реєстраційної справи Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 03.06.2008 

ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 38765858 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 03.12.2001 
Номер взяття на облік: 15876 

ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 38765858 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 04.02.2011 
Номер взяття на облік: 11-55444-1 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

11-55444-1

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

5
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Всього 2

75593 Роздрібна торгівля алкогольними напоями
з 11.12.2016 до 10.12.2017 Дійсна

58256 Роздрібна торгівля алкогольними напоями
з 11.12.2015 до 10.12.2016 Дійсна

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 01.07.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі
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