
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ГОЛОСliВСЪКА РАЙОННА В IИICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

IdeH mафiка цiйн uй ко d юр ud ачно.i ос о б а :
з7зOвв12

Mic цезнажоdсrcе н ня юр ad ачно.i осо б u :
0зOз9, м.киiв, проспЕкт голосIiвський, Будинок 42

lаmа mа но"uер 3апuсу в €dаноллу dерэrcавному реесmрi юрudачнuж осiб, фiзuчнах
о_с iб- п id пр uем ц iB mа zp ома d с ь к.tж ф орму в а н ь :31.10.2010, 1 обв Io2 ооо0 о26s26

прiзвuulе, illl'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmч юрuduчнi ti'i BiD iлtенi
юрuduчноt особu без ooBipeHocmi, у mолrу чuслi пiDпurуrоmu DozoBopu, mа наявнiсmь
обменсенЬ u4оdО преdсmавНацmва Bid iMeHi юраdччноi особа або фiзччноiiособа-пidпра€мця:
нАстАсЕНко олЕкСАндР григоровиЧ (виконувач обов'язкiв голови) -керiвник



Прiзвuu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmа юрuduчнi Dii Bid iMeHi

юрudачно'i особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmu dоеоворu, mа наявнiсmь

обмехсенЬ tцоdО преdсmавнuцmва BiD iMeHi юраduчно'i особu або фiзuчноi
особu-пidпрu€мця:
вiдомостi вiдсутнi

,Щаmо mа номер запuсу про вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB

сmаmасmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Укра'iнu, в якuх юраduчна особа

перебувае на облiку:
oi. rr. 2оlо, головнЕ упрдвлIння рЕгIондльноТ стдтистики,
216в0000
29.11.2010, 1в7101, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
голосIIвському рдЙонI головного упрдвлIння дФс у м.киевI,
3946В461 (данi про взяття на облiк як платника податкiв)
OL.12.201O, 01з7lз7, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
голосIiвськомУ рдЙонI головного упрдвл]ння дФс у м.кисвI,
з9468461 (данi прО взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнстЙному ФондI укрАТни у
зв, язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.01 .20LЗ N! 406-VII
"ПрО внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв' язку З проведеНням адмiнiстративноi реформи"

.Щанi про основнuй вud еконолtiчно'i diяльносmi:
84.11 Щерхавне управлiння заIального характеру

,Щанi прО ре€сmрацiйнаЙ номер лu.аmнuка еDuноzо внеску:

01з7 1з7

клас професiйноzо разuку вuробнuцmва плаmнuка eduHozo BЩect<y 3а основнuлl вudом

йо zo е ко н олпiчн oi d iял ь н о с mi :

1

!аmа mа час вudачi вапuска:
19.10.201В 1З:55z\2

Внесено dо реесmру:

Сфорлtовано dокуменm:

тАрАн о.м.

тАрАн о.м.


