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J Серй АГ

единиЙ дЕржАвниЙ рЕ€стр, юридичних, осlБ тА ФIзичних

витяг
з €диного державного ресстру юридичних осiб

фiзичних осiб-пiдприсмцiв

вiдповiдно ло cTaTTi 20 Закону Украiни "про державну реестрацiю Iоридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв" на заIIит: OPГAH дЕр}кАвriсii в.tiдiй г.о_,tосIiвськАРДА ВIД/цIЛ БУхГАЛТЕРСького оБлIку тА звI,I,ностI, м зб91 02.10.13 вiд02.10.2013 за Jф t7295123 станом на 02.10.2013 вiлповiдно до наступних критерiiв пошуку:
Kod €/|РПОУ: 37ЗOВВ12

надаеться iнформацiя з Сдиного державного ре€стру Iоридичних осiб та фiзичнихосiб-пiдприсмцiв (€др) у кiлькосr.i 1 записiв:

Запис 1

повне на.йменування,юрuduчно'i особu mо скорочене у разi йоzо наявносmi:голосIrвськд рАЙоннА в м]стI киевI дЕржАвFiА А/lмIнIстрАllIя,
ГОЛОСIlВСЬКД РАЙОННА В MICTI КИеВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАI_IТЯ

Idенmuфiкацiйн uй Kod юр ad uчно'i особ а:
з7з08812

Mic цез нахоdнсе ння юр ud ач Hot особ u:
0зOз9, м. китв, гоJтосrrвськиЙ рАЙон, гIроспЕкт
Ljудинок 42

40-р]ччя жовтня,

faHi прО розпоряdЧuй акm, на пidсmавi якоzо сmворено юрuduчну особу:вiдомостi Bi дсутгri

fаmа mа номер запuсу в €duному depxcaBHolпy реесmрi про провеdення depucaBHoi
реесmрацii юраduчноi особа - у разi, кола depшcaBлa ре€сmрацiя юрuduчttоi особч була
провеdена пiсля набранttя чuнносmi Законолп YKpaiHa "IIро dерлrcавну реесmрацiю
юрudачнuх осiб mа фiзuчн tlx осiб-пidпрuе.uцiв'' :з1.10.2010, 1 06в 1о2 оооо о2.6fз2,6

Щаmа dереrcавноi'реесmрацii, dаmа mа номер запасу в €duно.му depHcaBHoMy peecmpi про
вюlючення do €duноzо deplcaBHozo реесmру вidоtпосmей про юрuduчну особу - у розi, кола
dерuсавна ре€сmрацiя юрuduчно'i особu була провеdена do набрання чаrtносmi законоlu
Укра'iнu "Про depHcaBHy ре€сmрацiю юрuduчнах осiб mа фiзuчнuх осiб-пidпрuемцiв'':
вiдомост j Bi дсу,гlt j.
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,Щаmа dерлrcавно'i реесmрацii', dаmа mа но.цер запuсу в €duно.му dернсавному реесmрi про
провеDення dерlсовноi реесmрацii'юраduчноi особu, яка уmворена в резульmаmi
,rерепrворенItя:
вiдомостi rз_i_дсут,н_i

,Щонi про вidокремленi пidрозdiлu юрuduчно'i особu:

BiboMocmi про перебування юрudччно'i особч у процесi прuпuнення:
вiдомост_i- в j лсут,гri

,Щаmа mа номер запuсу про dержавну ре€сmрацiю прапuнення юрuduчно'i особu, пidсmава
dля йоzо внесення:
вiдомостi rзiлсутнi

BidoMocmi, ompu-otaHi в поряdку вза€мноzо об"+tiну iнформацiею з вidоtпчuх peecmpiB

opzaHiB сmаmuсmакu, MiHdoxodiB, IIенсiйноzо фонdу YKpaiH а:

,Щаmа mа номер запuсу про взяmmя mа зняmmя з об.пiку, назва mа idенmuфiкаъliйнi коdu
орzанiв сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, IIенсiйноzо фонdу YKpaiHu, в якLtх юрuduчна особа
перебувае на облiку:
01. 11 .2оlо , головнтi уIIL)АIзJI_I_гt]]я рЕгтонАльно] стА1,истики, 216В 0000
29.71.2010, ]_в7101, дп] у I,оJIосIrвському P-HI м. кисвА дllс,
260ВВ7ВВ (;lalri, IIро взя,Iтя Fiа облiк як гlлатника податкiв)
01. 12.2010, 01 З]IЗ1 , Уrtрав;riнlrя 1lФУ в Голосirвському районi
м.Киева,2.?B69454(данjГTрoRЗятTяНаoблiкякПЛaтНИкaеДИНoгo
внеску)

!аmа наdхоdження Bid opzaHiB MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украiнu do dержавноzо

рессmраmора doKyltleHmiB (повidо,vлень, iнфорл,tацit), переdбаченuх .Законом Укра|нu "Про
dерuсавну рессmрацiю юрuduчнuх осiб mа фiзuчнuх осiб-пidпрuелlцiв", у зв'яЗку з

прuпuненнялl tорuduчно[ особu iз зазначення.лl прiзвuu4а, iшeHi mа по баmьковi посаdовоi'

особu, яка пidпuсала dокулленtп;
вiдомостi lзiдсутн.L

,Щанi opzaHiB сmаmuсmuкu про ocHclBrtuй Bud ексlнол,tiчноI'diяльносmi юрuOuчноi особu,

вuзначенuti на пidсmавi dанuх dержавнuх сmаmuсmuчнuх спосmсре)ttень вiоповiOно do

с mаmu с mu чн tl l' .u е m о d о л о z il' з а пi d сулlкам u d iяль н о с m i з а р iK :

84.11 .Щержавне управлiння эагальноrо xapaкEtepy

laHi про рессmрацiйнuй Ho1,1ep плаmнuка cduHozo внеску, клас професiЙноzо РuЗuкУ
вuробнuцmва плаmнuка cduHozo внеску за ocHoBHuM вudом йоzо економiчноi'diяльносmi:
01з7lз7, 1
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7-allvitt, Otl >tKrl:tl KlllttOt,ttttttt ttсtlбсt паl)аб,|)(j(l(, ltct clб.,tiKl, (; ()!),,(tlIi !.!iHt)tlxtlr)i(j,}Lt.|tiL,lIe.1I
попераОнь()l' peCL,l11p(tlIii, 

,r, pLl,]i ],|tilllI .|li(,lIaзllLtx()t);lK.atttts! tclllttOurtltrli' ()L.()бll;b i,.r 1.,л41 r,, i , 1,1 1. у, r ,

/!аmа mа чос 4)op,|ltyB0llllrt вuпlя?_у:
02.10.20lЗ 14:42,:21

("rtttlttri'i ;lcpxtirl;lrt,lii ре( с,|,р l{)p1,IllIJtIllI.Ix сlсiб гii (liзи,rlltrх ociб-tti.,lttlltrc,пlltiB ,JIlах()]llIl.ься у cTaHi

tsllKtrIli_llt,ltli'lt-lil. ll|. l] як()]\t\ lll)()lttl IllJlllcl,.rcprrtltBHi рсr,страlriя. 
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