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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПОСОХА АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи

ПОСОХА А. М.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

20.10.2016 (5 років 9 місяців)

Види діяльності

Основний:
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Інші:
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих
магазинах
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в
спеціалізованих магазинах
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих
магазинах
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.31 Штукатурні роботи
43.11 Знесення
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, **2, Донецька обл., місто
Слов&#**;янськ, ВУЛИЦЯ ТОРГОВА,
будинок **, кімната **

Телефон:

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

Контакти з останнього тендеру

Власність та дозволи
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на

17.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

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 21.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 23.12.2020)

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 25.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.12.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2017
Ставка: 20,00%
Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.12.2020)

Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області

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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