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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"БIзнЕс

Idепmафiкацiйнай коО

410в42з9

Mic

юр

цез нахо dеrcе ння юр ad

позик{rl

udачноi особ а:

ачноi

ос

обu

:

011зЗ, м.киIв, БульвАр лЕсI укрдiнки,-Будинок
26, оФIс

624

tпа ноJ|деР 3апасУ в €Duпому dернсавному
реесmрi юрudччнttх осiб, фiзачнuх
9с!а-у!Опр уемцiв mа zpoMadcbчIlx формувань :

"Щаmа

17.0I.20L1, 1 070 LO2 0оOа

о66взо

прiзваtце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь
право вчuпяmч юраduчпi dii Bid iMeHi
юраduчноt особu без doBipeHocmi, mому часлi
пiопuсуваmч dоzоворu, mа налвнiсmь
у
обмееrcепь tцоdо преdспавнацmва Bid iMeHi
юраdачноi особч або фiзuчпоi
особа-пidпрu€млlя:

ЧЕРЕНКОВА НАТАJIrЯ ВАСИЛrВНА

- керiвник

прiзвutце, iм'л tпа по баmьковi осiб, якi мшюtпь право вчаняmч юрuduчнi Dii Bid LueHi
юрuduчноi особu без doBipeHocmi, у ttloлty часпi tоidпасуваmа doeoBoplt, tlra наявнiсrпь
обмееrcень lцоdо преdсmавнuцmва вid ýMeHi юраdачноi особа або
фiзачноt
особа-пidпрu€мця:

вj_доtиостi вiдсутнi

!аmа mа помер 3апасу про вяmmя на облiк,

назвtt mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB
сmаmасmuка, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фоttdу Украtнu, в якuх юрudачна особа
перебувае на облitу:

17. 0t.20t1, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАJIьноI стАтистики,
21,6в0000
17.01-.201-1 , 26551700в759, дЕржАвнА подАткоВА ]нспЕкцIя У

пЕчЕрському рАЙонI головного упрАвлIння дФс у
з9669867 (данi про взяття на облlк як платника
17. 01.20I,7 | 1000000080261,7,. дЕржАвнА подАтковА
пЕчврському рАЙон] головного упрАвлIння дФс у
з9669в61 (данi про взяття на облiк як платника

м.киевI,
податкiв)
IнспЕкцIя у
м.киевI,
единого внеску)

Не пiдляг'ае постановцi на облiк в пЕнсIЙному ФондI укрАiни у
зв'язку з прийняттям Закону Украlни вiд О4.О1.2ОlЗ N9 4O6-ViI
"ПрО внесеннЯ змiН до деякИх законодавчих aKTj-B Украiни у
зв' язкУ з проведенняý4 адмiнiстративноi рефорьаи''
,Щанi про основнuй вud економiчноt diшlbHocmi:

64.92 rншi види кредитування

{yryi про реесmрацiйнuЙ номер плаmнuка еduноzо BHecIty:

10000000B026t1

Iolac професiйно?о ршаltу вuробнuцпова плаmнuка еduноео внеску за оснOвнчлl вudоlп
йо z о е ко н омiчн oi d iялtьн о cmi :

вj_доtrдостi

вiдсутнi

,Щаmа mа час вudачi

вuпuска:

01.11.2011 09:07z4t

<_

Внесено do реесtпру:
Сформовано dolyMeHm:

