ВИПИСКА
з Сдиного державного реестру юридичних oci6,
ф1зичних ос1б-пщприемщв та громадських формувань

ОБ'еДНАННЯ СП1ВВЛАСНИК1В БАГАТОКВАРТИРНОГО
БУДИНКУ "СТАР СКАЙ"

1дентифтацшний код юридичноХ особи:

40694307
Мкцезнаходження юридичноХ особи:

02660, М.КИ1В, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСБКОГО, БУДИНОК 42-А
Дата та номер запису в единому державному peecmpi юридичних oci6, ф1зичних
oci б-п idnр ием ui в та громадських формувань:

28.07.2016, 1 066 102 0000 013032
ПрЬвище, ш 'я та но батьков1 oci6, я м мають право вчиняти юридичт ди eid т ет
юридичноХ особи без doeipeHOcmi, у тому числ! nidnucyeamu договори, та наявтстъ
обмежень щодо представництва eid т еш юридичноХ особи або фпичноХ особитдприемця:

ВАПЕЛЬНИК РУСЛАН АНАТОЛ1ЙОВИЧ - кер1вник

ПрЬвище, ш 'я та по батьков1 oci6, ят маютъ право вчиняти юридичш di'i eid теш
юридичноХ особи без doeipeHocmi, у тому чис/й nidnucyeamu договори, та наявшсть
обмежень щодо представництва eid 'шет юридичноХ особи або фпично! особитдприемця:
,

вл_домост1 вл_дсутн1
Дата та Номер запису про взяття на обл'т, назва та 1дентифтацшш коди оргашв
статистики, Mmdoxodie, Пенсшного фонду Укра'ти, в яких юридична особа
перебувае на облту:

29.07.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕПОНАЛЬНО! СТАТИСТИКИ,
21680000
28.07.2016, 265216144146, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я У
ДЕСНЯНСБКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У М.КИСВ1,
39466328 (дан1 про взяття на облл_к як платника податк1в)
28.07.2016, 10000000683880, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я У
ДЕСНЯНСБКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У М.КИСВ1,
39466328 (дан1 про взяття на обл1к як платника единого внеску)
Не п1длягае постановив на обл1к в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украгни в1д 04.07.2013 № 406-VII
"Про внесения зм1н до деяких законодавчих акт1в Укра1ни у
зв'язку з проведениям адмл_нл_стративно1 реформи"
Даш про основний вид еко ном i чноХ д1яльн ocmi:

81.10 Комплексне обслуговування об'ект1в
Даш про реестрацшний номер платника единого внеску:

10000000683880
Клас професшного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом
його економ 1чно 1 д'тлъноат:

в1домост1 в1дсутн1
Дата та час видач1 виписки:

06.09.2016 09:54:00
Внесено до реестру:

КОНОНОВА Л.Б.
Сформовано документ:

КОНОНОВА Л.Б.

