
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЖИГАР СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта:
2296300742

Місцезнаходження фізичної особи - підприємця:
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гладкова,
будинок 12, квартира 166

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
17.12.2020, 2002240000000149156

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:
18.12.2020, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

17.12.2020, 046220287375, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015,
(дані про взяття на облік як платника податків)

17.12.2020, 10000001950592, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015,
(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:



47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах (основний);
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах;
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,
одягом і взуттям;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(097)-404-42-93, trendmarket1330@gmail.com

Номер, дата та час формування виписки:
50353789509, 18.12.2020 14:54:33

Департамент адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради

Комісаренко Ю.О.


