
випискА
з €диного державного ресстру IоридичlIlлх осiб,

фiзи.lltих осiб-пiдrrриспrцiв та громадських формувань

ТовАриство з оБмЕжЕноIо вrдIIовIдАлънIстIо,,сАмсо}I_IФ,,

IdeHm uфiка цi йl tu й Kol юр udurttt oi' о со б u :

з7409179

Mi uрз tt ctxodMceH ня top tt d uчноi о со бu :

Украlна, -]60а6, Iвано-Франкiвська обл., MicTo Iвано-Франкiвськ. вулиця
МАКСИМОВИЧА, будинок В

ЩаtПа пrа ноjlер заllчсу в €duному dep:stcaBtto.tty рее,спlрi tорчdччлtuх осiб, |liзччнuх осiб,
п i d п р u с,u. ц iB m а z р ом а d с ь к t tx ф о p,Ttц, t1 а ц б ;

18.0в "202а, 100119107000500в477

ПРiЗВuttlе, i.u'я пtа по ба,пtьковi осiб, stKi лtaHllttb пI)0во B|!l!l!яltlal нлlluduчtti dii'Bid iMetti юрuduчttоi'
ОСtlбu беЗ ioBipeHocttti, у ltlолtу чttслi пidпuсувпtttu iozoBtllltl, ttlo HaяBttictltb tлбмелсень tцоdо
п р ei с пl а в t t ll ц пl в с, в ii i.u е н i юр u d u чl t о[ о со б tt :

СУХОМЛИН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРIВНА 20.|2.2010 - керiвник

Вidомоспti, oпtpuMatti в поряdку ittформацiйttоi'взаемоdii'мi;ttс €duttu.u depэtcaBttuM ре€спlром
tОРttduчttuх осiб, фiзtt,tltttх осiб - пidпрttс,,ltцiв ltta zpoMaDcbKux форлttувань mа iпформаtцiйttttмч
сItспlеи амu deplrcaBH uх opzattiB :

2з.\2. 2010, дЕржАвнл служБА стАтистики укрдIни, з7507вв0

22.1,2.2010, 11вOв6, головнЕ упрАвлIння дпс в IвАно_ФрАнкIвськIЙ
оБЛАСтI, IвАно-ФрАнкIвськЕ упрАвлIння, IвАно-ФрАнкIвськА дпI (M.IBAHO_
ФРАНКIВСЬК), 4ЗLЦ2559, (данi про взяття на облiк як платника податкlв)

2З.12,.2010, 11609, ],оловнЕ уг]рАвлIння дпс в IвАно-ФрАнкIвськIЙ
оБлАСтI, IвАно-ФрАнкIвськЕ уllрАвJIIння, IвАно-ФрАнкIвськА дпI (м.]вАно-
ФРдНКIВСЬк)/ 4З142559, 2З, (данi про взяття на облlк як платника
единого внеску)

В u du е Ktl t t oMirt tt oi' d i я л bt t.tl с пt i:
46.З4 Оптова торгiвля напсями (основний) ;

4 6 . З5 Оптова торгiвля тютюновими виробами;
41 .25 Роздр:_бна торгiвля напоями в сгtецiалlзованих магазинах;
41 .26 Розлрiбна торгiв-тlя{ тютюtlовими виробами в спецiалiзованих
магазинах;



46.З1 Оптова торгiвля фруктами й овочами.,
46.ЗЗ Оптова торгlвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями
та жирами;
46,Зб Оптова торгj_вля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами;
46.З1 Оптова торгiвля кавою, чаем, какао та прянощами;
46.З9 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування/ напоями
та тютюновими виробами,,
46. 90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
4'1,11 Розлрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями аа тютюновими виробами,,
41.29 Розлрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в
спецiалiзованих магазинах;
41.99 Iншi види роздрiбноr торгiвлi поза магазинами;
49. 4I Вантажний автомобiльний транспорт/,
52.29 rнша допомiжна дiяльнlсть у сферi транспорту;
бЗ.99 Надання iнших iнформачiйних послуг/ н. в. i. у.;
бВ.20 Надання в оренду й експлуатацiю власноrrо чи орендованого
нерухомого майна;
1З.20 Дослiдхення кон'юнктури ринку та виявлення громадськоr думки,,
'7'7 .\2 Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
В2.99 Надання iнших допомiжних комерчiйних послуг, н. в. i. у.

Назвu орzапiв упрuвлittttя topudurtttot особu:
Вiдомостi вiдсутнi

Запuс про перебування лорuduчtlоi особu в процесi прuпut,еrlпя:
Вiдомостi вiдсутнr

В u d усtпановчоzо do куме н mа :

BiJloMocTi вiдсутнi

Iнформацiя dля зdiйсненнл зв'stзку:
+звOз 42561 91 4

Номер, dппlсt пtа час форлtуваtlня вLtпuск.t:
26439966'724В, 21.08.2020 16:5

Вltконавчий копliI,еr, l llarlo-Фpalr KiB Дудик Т.Б.


