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№ ММ3

/АШ/витяГа №

____________________________________

в ід ___________________

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*______

01783240
(Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця
ПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ " ЖИТОМИРСЬКА МІЖРАЙОННА ЗАГОТІВЕЛЬНО ЗБУТОВА БАЗА"________________________________________________________________________________
Податкова адреса суб’єкта господарювання:__________________ _______________________________________
УКРАЇНА, 10001, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 182

Місце провадження господарської діяльності:________________ ______________________________
УКРАЇНА, 10001, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 182

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування :
Група та ставка платника єдиного податку:

З

відсотків до розміру мінімальної заробітної плати
або
ставка у відсотках до доходу

5

01,04.2019 року

група
із реєстрацією ПДВ

X

без реєстрації ПДВ

Перелік видів господарської діяльності першої та другої груп згідно з КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005)
Код згідно з КВЕД
Назва згідно з КВЕД
68.20
46.37
_47.75
77.11
47.19
46.38
46.31
77.12
46.33
46.44
46.36
46.49
46.90
46.32

Дата формування витягу
Найменування контролюючого
625 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ЇМ, ЖИЛ

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих
магазинах
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
Оптова торгівля фруктами й овочами
Надання в оренду вантажних автомобілів
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Неспеціалізована оптова торгівля
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

31.05.2019 р о к у
тав витяг
2ТІ. ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ. ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА

Дата видачі витягу року
Примітка.
Витяг є чинним до внесення змін

міни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг в трачає чинність.

Начальник Житомирсь
управління

ВЛУГОВСЬКИЙ
М П

(підпис)

(прізвище, ініціали)

