
випискА
з €диного державного реестру lоридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

громАдськА оргАнIзАцIя,,нАзАвжди рАзом,,

Idенпluфiкацiйн uй ко0 юр udttчttоt особ u:
429з56з4

Мiсцез н шо DMceH ня юр ud ttчtt oi осо б u :
21422, кIровогрАдськА оБл., знАм,янськиЙ рАЙон, сЕло дмитрIвкА,
ВУЛИЦЯ НЕЧАСВА, БУДИНОК В5, КВАРТИРА В

fаmа mа номер запuсу в €duнолtу dераrcпвпому реесmрi юрttduчнttх осiб, фiзuчнu-r
о с iб- п id п р uем цi в m а z р олt а d с ь к tLy Ql о рму в а н ь :
0B.04.2019, 7 44з 102 0000 001260

Прiзвuu4е, i-u'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюпtь право вtr.tllяmu юрudttчлti dii Bid iлtеtti
юрuduчttоi'особu без dовiреноспli, у mому чttслi ltidпuсувапtч dozoBop.t, пlа нпявнiсmь
обмееrcень u4оdо преdсmавнuцmва вid iMeHi юрuDuчноi'особч або фiзччttоt
особu-пidпрu€мця:
ШКУРЕНКОВА ЛIOДМИЛА ЛЕОНIДIВНА (вiдповiдно до статуту) -
керiвник



Прiзвuulе, Lм'я mа по баmьковi осiб, якi маtопl., право вчttняmu юрttduчнi dit Bid hценi
юрuDuчноi'особu без doBipettocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обмееrcень tцоdо ttреdспtавнuцпlва Bid Luепi юрuduчноi особu або сlliзuчноi
особu-пidпрu€мця:
вiдомостi вlдсутнi

Щаmа mа номер зопuсу про взяmmя tш облiк, ltазва mп idенmuфiкацiйнi Kodu opzaHiB
сmаmuсmuкu, MiHDoxodiB, Пенсiйноzо cPoHdy YKpai'tttl, в яклtх юрuDлtчна особа
перебувас tta облiку:
0в. 04.2аI9, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноТ стАтистики,
2Lбв0000
0B.04.2at9, 1107191104в1, головнЕ упрАвлIння дФс у
KI РОВОГРАДСЬКТЙ ОБJIАСТ I, ОЛЕКСАНДРIЙСЬКЕ УПРАВЛ IННЯ, ЗНАМ, ЯНСЬКА
ДПI (зндм'ЯНСЬкИЙ рАЙоН), з9З9з5О1 (данi про взяття на облiк як
платника податкiв)
0в.0 ц.2019, 1000000147вз51, головнЕ упрАвлIння дФс у
KI РОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТ I, ОЛЕКСАНДРIЙСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЗНДМ, ЯНСЬКД
ДпI (ЗнАм'ЯнСькиЙ РАЙоН), З9З9З5О1 (данi про взяття на облiк як
платника единого внеску)

FIе пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНоМУ ФоНДI УкРдтНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украrни вiд 04.01 .20IЗ Nc 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративноr реформи"

laHi про осllовнttй Bttd екоttомiчноt diяльносmi:
94.9 9 J]iяльнiсть iнших r.ромадських органiзацiй, н. в. l. у.

fанi про ре€спlрацiйttuй номер плаmtluка eDuHozo внеску:
1000000147вз51

Клас професiйноzо рuзuку вttроблtttцtпва плаmпuка еduноzо внеску за основнLtл, Budo.M
йоzо е ко н олt iч Hoi' d iяль н о с mi :
вiдомостi вiдсутнi

lаmа mа час вudачi вuпtлскu:
09.0 4.2aL9 10: З5:02

Внесено do реесmру:
мАтронIн о.о.

Сформовано dокуtпенm:
(пiдпункт 4 пункту 1 Наказу _ i: МАТРОНIН О.О.

Mi гl1 стерства iостицi i_ Украiни { ]. - . .

вiд 25 JIистопада 20Iб року iNl
??цо /ц\ \JJJy/ э/ \


