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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

МАКАРЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи

МАКАРЕНКО С. П.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

11.09.2020 (1 рік 10 місяців)

Види діяльності

Основний:
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована
допоміжна офісна діяльність
Інші:
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
58.19 Інші види видавничої діяльності
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, **0, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул.Алексєєнко Надії,
будинок **, квартира **

E-mail:

*********************@******.****

Телефон:

*+***(****)*-****-***-***

Контакти з останнього тендеру

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
26.03.2021

Дані відсутні у реєстрах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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»
Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.03.2021)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської
ради

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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