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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
(Актуально на 07.07.2022)

ОЛІЙНИК ВЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ

Прізвище, ініціали фізичної особи

ОЛІЙНИК В. К.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

15.08.2002 (19 років 11 місяців)

Види діяльності

Основний:
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Інші:
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними та молюсками
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
56.29 Постачання інших готових страв
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Контакти
Місцезнаходження юридичної особи
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Адреса:

Україна, **0, Київська обл., місто Біла
Церква, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок **,
квартира **

Телефон:

*+*************
*+*************

Контакти з останнього тендеру
(07.09.2021)

Контактна особа:

В ячеслав Олійник

E-mail:

ilonakolomiiets123@gmail.com

Телефон:

+380506494510

Адреса:

09100 Київська область місто Біла
Церква ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок
26, квартира 2

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
07.07.2022

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

3 об’єктів на 16.06.2020

3 об’єктів на 16.06.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 2582600170
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.01.2009
Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством
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Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.02.2021)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.12.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація

Тендери
Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2021

–

130 510

2019

–

17 690

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)
Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Актуально на
04.08.2022

Інформація відсутня у реєстрах
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