
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
16 липня 2019 року N 308

02.09.2020 року № 2026553401791

ВИТЯГ
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*
І 36590082

(*Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ ПІЛОТ"
Податкова адреса (місцезнаходження/місце проживання) суб'єкта господарювання:
УКРАЇНА, 01014, М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, БУД. 63

Місце провадження господарської діяльності:_____________________________________________
01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63_____________________________________________

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 01.01.2016 року 
Дата застосування ставки та групи "__" ___________ 20 року
Група та ставка платника єдиного податку: 

група

ставка

ставка у відсотках до доходу із реєстрацією ПДВ

Перелік видів господарської діяльності
X без реєстрації ПДВ

Код згідно з КВЕД Назва виду діяльності згідно з КВЕД
_79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
_68.31 Агентства нерухомості
_79.11 Діяльність туристичних агентств
_47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
_68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
_46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
_74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
_47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет
_47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
_52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
_82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

Дата формування витягу 02,09.2020 року 
Найменування контролюючого органу, що видав витяг
2655 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ. ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ЇПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА1

Дата видачі витягу 20__року
Примітка. Витяг є чинним до внесення змін до реєстру платників єдиного податку. Якщо до реєстру платників єдиного податку внесено зміни щодо 
відомостей, які зазначені у  витягу, витяг втрачає чинність.

Уповноважена особа - заступник 
начальника ДПІ -  начальник відділу 
електронних сервісів та звітності ДПІ 
у Печерському районі Головного 
управління ДПС у м. Києві Вікторія КАПЛУН

(прізвище, ініціали)


