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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО
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мАксимовичА, Будинок 8

,Щаmа mа номер 3апuсу в €duнолtу depucaBHoMy реесmрi юраDuчнuж осiб, фiзачнuх
осiб-пidпр uемцiв mа zpoMadcbnux форму вань :
01.01 .2009, 1 1-19 t02 0000 00,7562

Прiзвutце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmа юраduчнi dii Bid iMeHi
юраdачноi особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmu ЙozoBopu, mа наявнiсmь
обмеlсень tцоdо преdсmавнuцmва Bil iMeHi юраduчноi особа або фiзuчноi
особu-пidпрu€мця:
СУХОМЛИН ЛЮБОВ ОЛВКСАНДРIВНА - керiвник



Прiзваtце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрudачнi dii Bit iMeHi

юрudччноi особu без doBipeHocmi, у mому чuспi пidпuсуваmа dozoBopu, mа наявнiсmь

обмеuсень tцоdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юраdачноi особu або фiзuчноi
особа-пidпраемц,я:
вlдомостi вiдсутнl

!аmа mа номер запасу про вяmmя на облiк, назва mа idенmафiкацiйнi коdа opzaHiB

сmалпасmакu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонlу Укра|iнu, в якuх юрuluчна особа

перебувае на облitЕ:
02.0,7. 2009, головнЕ упрдвлIння рЕгIондJIьноI стдтистики,
2t680000
о2.о1.2ооg, 55546, головнЕ упрАвл]ння дпс в IвАно-ФрАнкIвськIЙ
ОБЛДСТI, IВДНО-ФРДНКIВСЬКЕ УПРДВЛIННЯ, IВДНО-ФРДНКIВСЬКД ДПI
(М.IВАНо-ФРАНкIВсЬк), 4З142559 (данi про взяття на облiк як
платника податкiв)
о2.о1.2оо9, 11оз1, головнЕ упрАвлIння дпс в IвАно-ФрАнкIвськIЙ
ОБЛДСТI, IВДНО-ФРДНКIВСЬКЕ УПРДВЛIННЯ, IВДНО-ФРДНКIВСЬКД ДПI
(М.IВАно-ФРАНкIВсЬк), 4З142559 (данi про взяття на облiк як
платника единоrrо внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОнДI УкРдlни у
зв'язку з прийняттям Закону Украlни вlд 04.01 .2013 }I! 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративно1 реформи"

,Щанi про основнuй вud економiчноi diяльносmi:
46.35 Оптова торгiвля тютюновими виробами

a

Данi про реесmрацiйнuй номер пJIаmнака еduноzо Bшect(y:
110з1

Клас професiiлно?о рuзur{у вuробнuцmва плаmнuка eDuHozo внеску за основнuм вudом
йоzо еко номiчно'i d iял ь но с mi :
2з

.Щаmа mа час вudачi вапuскtt:
04.72.20t9 09:З8z52

Внесено do реесmру:
дудик т.Б.

дудик т.Б.
Сформовано doKylweHm:


