
випискА
з €диного державного ресстру Iоридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ФIЗИЧНЛ О С ОБА_ПIДПРИСМЕЦЬ
БАРИШЕВ СТЕПАН ПЕТРОRИЧ

Реесmрацiйнuй Ho"vlep облiковоi' карmка плаmнuка поdаmкiв mа iHu,lux обов'язковсtх
плаmенсiв:
2в9401вв51

Mic це пр о }tc uв ан ня ф iз llrtH ot о с о б а- п idпр uем ця :
14029, чЕрнIгIвськА оБл., MICTo чЕрнIгIв/ вулиця волковичА|
Будинок J, квАртирА \1

flаmа mа номер запuсу в €luнолlу dермсавнол|у ре€сmрi юрuduчнuх осiб, фiзuчнtlх
осiб-пidпр u €л|цiв mа zpoлtadcbюIlx формувань :
10.0т .2aI] , 2 064 000 0000 04i212



fаmа mа номер зflпuсу про взяmmя на облiк, назва wto idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB
СmаmаСmuКu, MiHDoxodiB, ПеНсiйноzо фонdу YKpai'Ha, в якuх фiзuчна
9с9бу-пidпр аеме ць перебу вае на облiку :
1 0 , 0 ] ,20I] , головнЕ упрАвлтйня рЕгIонАльноI стАтис тики |2iбB0000
10 ' 01 ,2017 , 2526171ВЗ 622, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБ'СднАнд дЕрждвндПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIНня дФс у чЕрнIгIвськIйоБлАстI (м,чЕрн]гIв), з955в4lЗ (данi про взяття на облiк якплатника податкlв )

10 ' 0] ,20I] , 100000ОО966ВВ4, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБ'еднднд дЕрждвндПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIНня дФс у чЕрнrгIвсъкIйоБлАстI (м, чЕрнIгrв) , з955в4lЗ (данi про взяття на облiк якплатника единого внеску)

Не ПiДЛЯГае ПОСТановцj- на облiк в пЕнсrйному ФондI укрдiни узв'язку з приЙняттям Закону Украrни вiд О4 . О 1 .2ОlЗ Ns 4О6-VII
"Про внесення змiн до деякиХ законсдавчиХ aKTj_B Украrни узв' язкУ З проВеденням адмiнi стративноi реформи ''

[aHi про осНовнuй вud еконо"ttiчноi' diяльносmi:
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть У сферi транспорту

fанi про ре€сtttрацiйнuй но.uер плоmнuка eduHozo внеску:
100000009668в4

клас професirtноzо pulltky вuробнuцпrва плаmнuка eduHozo внеску за основнIlлI Bttdoлt
tlo е о е ко но"ц i ч н о i' d iял ь н о с m i :
вiдомостj_ вiдсутнl

fаmа mа час вudачi вrlпuска:
11.01.2071 10:З4:О1

Внесено 0о реесmру:

Сформовано dокуменm:

Ан о. г.

Ан о. г.
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