
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
ОРЛОВСЬКА МАРГАРИТА 

ВЯЧЕСЛАВІВНА 

Місце проживання 

65049, Одеська обл., місто 

Одеса, ВУЛИЦЯ ПАЛУБНА, 

будинок 9/4, квартира 76 

Види діяльності 

Код КВЕД 46.49 Оптова 

торгівля іншими товарами 

господарського призначення; 

Код КВЕД 47.78 Роздрібна 

торгівля іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих 

магазинах (основний) 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі про включення до Єдиного 

державного реєстру відомостей про фізичну особу-

підприємця – у разі, коли державна реєстрація фізичної 

особи-підприємця була проведена до набрання чинності 

Законом України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Дата реєстрації: 28.02.2003 

Дата запису: 14.05.2007 

Номер запису: 2 556 017 0000 

058168 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації 

фізичної особи-підприємця  

Місцезнаходження реєстраційної справи 
Юридичний департамент 

Одеської міської ради 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та 

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, 

Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-

підприємець перебуває на обліку: 

 

Дані органів державної статистики про основний вид 

економічної діяльності фізичної особи-підприємця, 

визначений на підставі даних державних статистичних 

спостережень відповідно до статистичної методології за 

підсумками діяльності за рік 

Код КВЕД 47.78 Роздрібна 

торгівля іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих 

магазинах 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, 

клас професійного ризику виробництва платника єдиного 

внеску за основним видом його економічної діяльності 
 

Термін, до якого фізична особа-підприємець перебуває на 

обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої 

реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи-

підприємця 

 

Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі 

припинення підприємницької діяльності, банкрутства  

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена 

управителем майна фізичної особи-підприємця  

Дата та номер запису про державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем, підстава для його внесення 
 

Дата відміни державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою-

підприємцем, підстава її внесення 
 



Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної 

особи - підприємця (для незавершених виконавчих 

проваджень) 
 

Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-

підприємцем  

 


