випискА
з €диного державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

коts{унАльнЕ нЕкомЕрцIЙнЕ пIдпри€мство
лугАнськоi оБлАсноi рАди "оБлАсниЙ цЕнтр
ГРОМАДСЬКОГО
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9з401, лугАнськА оБл., MICTO ссвсродонЕцьк, вулиця
Будинок 5

CMETAHrHA,

dерuсавнолlу peecmpi
юраduчнuж осiб, фiзачнuх осiб-пidпраемцiв mа zpoлtadcbюax форwувань юраdачноt
особа, яка уmворена в резульmаmi переmворення:

,Щаmа dереrcавноi реесmрацiir,,Щаmа mа нолrер заlпасу в €daпolvty

07.06.2000, 26.02.202л, L з8з 145 0000 00574з
,
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Прiзвutце, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юраduчнi dii Bid fuweHi
юраlачно:i особа без ЙoBipeHocmi, у mому часлi пidпасуваmа dozoBopu, mа наявнiсmtь
обменсень tцоdо прейпавнацmва Bid iMeHi юраdачноi особа або фiзuчноi
особu-пidпра€мця:
IВАнЧУк оЛЕКСАНДр. ЙосиповиЧ - керiвник

Прiзваtце, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmа юрuduчнi tit Bid ilweHi
юраduчноt особа без doBipeHocmi, у mому часлi пilпасуваmа dozoBopu, mа наявнiсmь
облwееrcень tцоdо преdсmавнацmва Bid fuпeHi юрudачноi особtl або фiзачноt
особu-пidпраемця:

вiдомостi вiдсутнi

fаmа mа номер запасу про ffiяmmя на облiк, назва mа idенmафiкацiйнi
сmаmасmака, MiHdoxodiB, Пепсiйноzо фонdу Украiнu,
перебувае на облiку:

в

KoDa opzaпiB

яках юраduчна особа

01. 06. 199з, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАJIьноI стАтистики,
2тбв0000

21 .0З.799'7, з4!1, головнЕ упрАвлIння дпс у лугАнськIЙ оБлдстI,
северодонЕцькЕ упрАвлIння, дпI у
М.СеВеРОДОНЕЦЬКУ(М.СеВСРОДОНЕЦЬК), 4З14З146 (данi про взяття на
облj_к як платника податкiв)
25.L1.1991, 01-0460, головнЕ упрАвлIння дпс у лугАнськIЙ.
ОБЛАСТI, ССВеРОДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ДПI У

М.ССВеРОДОНЕЦЬКУ(М.ССВеРОДОНЕЦЬК),

облiк як платника единого внеску)

4ЗL4З1

46 (данi про взяття

на

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕ.НСIЙНоМУ ФоНДI УКРАiНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Укра:_ни вiд 04.0'7.20LЗ Ns 406-VII
"Про внесення змlн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"
[aHi про основнай Bud еконоtпiчноi diяльносmli:
В6.90 Iнша дiяльнiсть у сфер1 охорони здоров'я

faHi про ре€сmрацiйнай
01-0460

нолrер плшmнака еdаноzо внеску:

Клас професiйно2о ршаку вuробнuцmва пJtаmнака еduноzо внеску за основнltлl, ваdолt
йо zo екон олtiчноi d iял ьн о с mi :
1

fаmа mа чilс ваdачi вапuскu:
21.02.2020 12z44:З4
Внесено do реесmру:
Сфорлtовано dotEMeHm:

якут н.с.
якут н.с.

