ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
САВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта:
3016912841
Місцезнаходження фізичної особи - підприємця:
Україна, 03151, місто Київ, вул.Новгородська, будинок 5, квартира 55
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
22.10.2020, 2000730000000057761
Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної
особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, дані про наявність
обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця:
Відомості відсутні
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
22.10.2020, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
22.10.2020, 265820242905, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані
про взяття на облік як платника податків)
22.10.2020, 11-018670, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані
про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або
підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено:
Відомості відсутні
Види економічної діяльності:
79.11 Діяльність туристичних агентств (основний);

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування;
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну;
74.30 Надання послуг перекладу;
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
Інформація для здійснення зв'язку:
+38(050)-384-95-74, v0503849574@gmail.com
Номер, дата та час формування виписки:
277672040050, 26.10.2020 08:36:56
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