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ФОП Баришев Степан
Петрович
iден гirфiкацiiiний код 28940 1 885 1

вул.Волковича, буд. 7, кв. 17, м.
ЧерrIiгiв, |4029

П1l t-l ])с, з\ .1ьтати розгляду заяви

За резулътатами розгляду заяви про надання дозволу на провадження
ltitтноi брокерськоТ дiяльностi (вхiд. ЛФС ]\Ъ 1047 llншi вiд 1 8.01 .2017)
Повi:оltлясмо про те, ш{о вiдповiдно до cT,aTTi 405 N{l.rтного кодексу
}-npaTHlt вiд 13.03 .20|2 J\Ъ 4495-И зi змiнами, роз;iл1, II Порядку подання
Та 1)О ЗгJяду заяв i надання дозволу на провад/hення }IитноТ брокерсъкоТ
:iя:rьностi та контролю за нею, затвердженого наказо}I I\4iHicTepcTBa
фiпансiв УкраТни вiд 04.0В.2015 Jф 69З ,,Про дiялънiсть N,Iитних брокерiв",
заре€стровани]\{ у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 27.08.2015 заJ\Ъ 10Зб121481,
спi;ъною робочою групою ЩерхiавноТ фiскальноТ слуясби УкраТни та
,A.:riiHicTpaпiT Де}эя,.авноТ пррlкордонноi сл),жби У*раiни 26.a7.ZO|7
прIltYIнято рiшення про надання дозволу на провадження митноТ брокерськоТ
:iялъностi (протокол засiдання }ф 9/N4Б).

Витяг з ре€стру митних брокерiв додасться.

Додаток: на 1 арк.

Щиректор !епартаменту органiзацiТ
митного контролю

ПiгареВ а 247 27 72
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\ 1ic цезна\одження юриди.tноi
особtt або rtiсце проживання
с} i зt1.1 н оТ особи-пiдприсмця

Holrep i дата рiшеtlня про
на.]ання Jозволу на
пi)ова_]7Iiе ння rtItTHoT

бiэо кс рэс ь коТ д iя"-iъtл ocTi

Ноrtеlэ i :ата запlIс\,в 1leccTlli
\II1THIlx брокерiв

14029, м. Чернiгiв, вул. Волковича, буд. 7о кв.
17

протокол засiдання спiльноi робочоi групи
Щержавноi фiскальноI служби Украiни,
Адм iH icTpa uii Щер;лса вноТ п рико рдо н ноТ служб и
Украiни ЛЬ 9/МБ вiд26.07.20|7

серiя АА ЛЪ 00146-| вiд 2б.07 "2а17

Щиректор Щепартаменту органiзацiТ
митного контролю василенко
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витяг
З РЕССТРУ N4ИТНИХ БРОКЕРIВ

N4ИТНИЙБРОКЕР

ФIЗИLIНЛ ОСОБЛ_ПIДПРИ€МЕЦЬ БАРИШЕВ СТЕПЛН
fiЕтроtsl,tч

IдентtIс]liкацit"tнийt код 2894018851
ю1)IIJI 11IIlоi особ и або
pL,c с тlrацi йнlrri номер облiковоi
каl)тк]1 п_lатнI,Iка податкiв та
iншtlх tlбсlв язкових платехtiв


