
ВИПИСКА
з Сдиного державного реестру юридичних oci6, 

фпичних ос1б-пщприемщв та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИСМСТВО ТРУПА 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 

АДМ1Н1СТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ БУД1ВЛЯХ 
М.КИСВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ к ш в с ь к о !  , 

MICbKOI РАДИ (КШВСЬКО! MICbKOI ДЕРЖАВНО!
АДМ1Н1СТРАЦ11)

1дентифи<ацшний код юридичноХ особи:
25772436

Мюцезнаходження юридичноХ особи:
01601, М.КИ1В, ВУЛИЦЯ б .хМе л ь н и ц ь к о г о, БУДИНОК 3-А

Д ата державноХреестращХ, дата т а  номер запису в Единому державному peecmpi 
юридичних oci6, фХзичних осХб-тдприемщв т а  громадських формувань:
04.10.1999, 21.07.2004, 1 070 120 0000 000203

ПрХзвище, ш 'я т а  по батъковХ oci6, ям м аю ть право вчиняти юридичт diXeid meni 
юридичноХ особи без doeipenocmi, у тому числХ nidnucyeamu договори, т а  наявшеть 
обмеженъ щодо представництва eid meni юридичноХ особи або ф1зичноХ 
особи-тдприемця:
ШЕМЕТ BIKTOP ЙОСИПОВИЧ - кер1вник



Прозвище, ш 'я т а  по батьковг oci6, ям мають право вчиняти юридичш diieid meni 
юридично'1 особи без doeipenocmi, у тому чист nidnucyeamu договори, т а  наявшсть 
обмежень щодо представництва eid meni юридичноК особи або ф1зично1 
особи-мдприемця:
в1домост1 BiflcyTHi

Д ата т а  номер запису про в зяття  на облт, назва т а  1дентиф1кащйш коди оргашв 
статистики, Mmdoxodie, Пенсшного фонду Украти, в яких юридична особа 
перебувас на облту:
05.10.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕГЮНАЛБН01 СТАТИСТИКИ,
21680000
05.10.1999, 13901, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я У 
ШЕВЧЕНК1ВСВК0МУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У М.КИСВ1, 
39561761 (дан! про взяття на облФк як платника податкФв)
05.10.1999, 01-61478*, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я У 
ШЕВЧЕНК1ВСБКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У М.КИСВ1, 
39561761 (дан1 про взяття на обл!к як платника единого внеску)

Не п1длягае постанови,! на облФк в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 ̂ УКРАШИ у 
зв'язку з прийняттям Закону УкраТни в1д 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесения зм1н до деяких законодавчих акт1в Укра!ни у 
зв'язку з проведениям адм1н1стративно1 реформи"

Даш про основний вид економ1чно1 д'ьялъности
71.12 Д1яльн1сть у сфер! ФнжинФрингу, геологИ та геодезИ, 
надання послуг техн1чного консультування в цих сферах

Даш про реестрацшний номер платника единого внеску:
01-61478*

Клас професшного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом 
його економ1чно1 дЬялъности
2

Д ата т а  час видач1 виписки:
08.02.2018 09:54:07

Внесено до реестру:

Сформовано документ:


