
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичлlих осiб-пiltllрисп.rцiв r,а громадських формувань

громАдськА спIлкА,, BCB,УKPAIHCЬKA
мисливськА спIлкА,,

I De н mч ф iKa цiйн u й Kod top ud uчноi' о со б u:
4?1зli4в

М ic це з н uхоiже н н я юр u0 ччн o| особ u:
c4,t l?, м.киjI], IзyJ,,V.,.l,fI, сJ]F]IIи 1,1.]JlI],и, Lrу,]lиllок :] .1

/Iumа mо номер зопuсу в €duному dержавttому реесmрi юрudччнuх осiб, фiзuчнu-r
о с i б - п i 0 п р u с,м цi в m о z р олл aD с ь K rlx ф о рлtу в а н ь :
1,] .05.2с_1 в, 1074 102 0000 a]52,11

IIрiзвtlu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi лпаюmь право вчuняmu юрudччнi dir Bid iMeHi
tорltduчноi'особu без doBipeHocmi, у mо.цу чuслi пidпuсуваmч DozoBopu, mо наявнiсmь
обмеlкень u4odo преdсmавнuцmва BiD iMeHi юрuduчноi особu або фiзuчноi'
особu-пiDпрu€мця:
Аiiдросtок сЕрr'IЙ АнАтолтЙович - керiвник



Прiзвuu4е, i.u'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчuняmч юрuduчнi dii Bid iMeHi

юрudччноi'особu без doBipeHocmi, у mо.му чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, m0 наявнiсmь

obru*nnu ulodo преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноt особu або фiзuчноi'

особu-пidпрu€лrця:
АНДРОСЮК СЕРГТЙ АНАТОЛIЙОВИЧ

!аmа mа номер за/iluсу l\po взяmmя на облiк, нtlзво mа idенmuфiкацiйнi Kodtt opzaHiB

сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, IIенсiйноzо (loHOy YKpaiHu, в якuх tорuduчна особа

перебувас на облiку:
rц. Оэ. 2оlв, I,оловнЕ угIрлвлIння рЕг.lоIlлJlьIlоТ сглiис,l,ики,
2\6в0000
11.о5.201в, 2659lвlоов52, дЕрждвIlд поддтковд тtlспЕ]кцIя у

1]]ЕвчtrI1кIвськомУ рдЙонI r,оJlовного упрдвJIII1ня .l]Фс у м, кисвt,
з956]*16I (данi про взяття на облiк як платника податкiв)
11. О5.2оlв, 10оOоо0l1в26в1 , дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у

цlЕвчЕнк]вському рдЙонI головного упрдвлIння дФс у м,кисвI,
З956L/6I (данi про взяття на облiк як платника сдиного внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнсIЙному ФогlдI укрлТI,1И у
зв'язку з прийняттям Закону Украtни вiд 04,0'7,201З Ns 406-V]I
''ПрО вF{есенL{Я змiгt дО деякиХ законодавчих aKTiB Украirlи у
зв' язкУ З проведенLiяМ адмiнiстративноr реформи"

laHi про основнuй Bud економiчrtоi' diялtьносmi:'g4.gg 
Дiяльнiсть i.нtiIих громадських орr,ан-lзац]-й, н. в. i. у.

[aHi про реесmрацiйнuй номер плаmнuка еduноzо внеску:
10000001LB26B1

клас професiйноzо рuзuку вuробнuцmва плаmнuка eDuHozo внеску 3а основнrL|vl BudoM

йо z о е ко нолliчно'i d iяль нос mi :

вiдомостi вiлсутнi

lаmа mа час вulачi вLtпuскtt:
15.05.201В 10:54:.\2,

Внесено do реесmру:

Сфорлlовано dокуменm:
(пiдгlункт 4 пункту 1 Наказу

MiHicTepcTBa юстицir Украrни
вiд 2,5 листопада 2076 року N9

зз59/5)


