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року №
ВИТЯГ№16203 І 3407545 

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

І 27s7715514 
(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 -
підп иємця 
МАРАМЗІН МИХАИЛО ВАЛЕРІИОВИЧ 

УКРАЇНА, 61027, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИИ Р-Н, ВУЛ. КРИЧЕВСЬКОГО,
БУД. 29, КВ.55 
Місце п овадження господа ської діяльності: 
61027, М.ХАРКІВ ВУЛ. КРИЧЕВСЬКОГО,26 КВ. 55

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 01.01.2016 року

Група та ставка платника єдиного податку: 

І відсотків до розміру мінімальної заробітної
плати 

.__ ___ ___, 

або 
,-І -5

-------.
1 ставка у відсотках до доходу

Із група 

D 
із реєстрацією ПДВ

І� _Х_�І без реєстрації ПДВ

Перелік видів господарської діяльності першої та другої груп згідно з КВЕД ДК 009:201 О (КВЕД-
2005) 

Код згідно з КВЕД
62.02 
63.11

-

58.29
62.03
46.51-

62.01
62.09

-

Дата формування витягу

Назва згідно з КВЕД 
Консультування з питань інформатизації 
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність 
Видання іншого програмного забезпечення 
Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням 
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням 
Комп'ютерне програмування 
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем 

21.11.2016 року

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 
2031 КИЇВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯМ. ХАРКОВА ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дата видачі витягу року

Примітка. 

Іващенко Т.В. 

(прізвище, ініціали) 
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