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прiзвulце, ilп'я mа по баmьковi осiб, якi маюmL право вчuняmu
юрudччнi dii Bid iпtенi
юрuDuчноi особu без dовiреносmi,
у mому часлi пidпоrуuоmа doziBopu, mа наявнiсmь
облwеuсень tцоdо преdсmавнuцmва BiD iMeHi юрuduчноi
особu або фЬччноt
особu-пidпрu€мця:

овдIЙ дмитро пЕтрович - керiвник

Прiзваще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюrпь право вчаняmu юрuduчнi dii BiD iMeHi
iраdччноt особч без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсувоmu DozoBopu, mа наявнiсmь
ob*r*rnu u4оdо преdсmавнацmва Bid iMeHi юрuduчно'i особu або фiзачноi
особu-пidпрu€Jиця:

вiдомостi вiдсутнi
вяmmя на облiк, назва mа idенrпuфiкацiйнi коdа opzaHiB
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201В, гбловнЕ упрдвлIння рвгIондльноi стдтистики,
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02.О5.2018' Iо2вl8о9оо5о, головнВ упрдвлIНня дпС у м.киевI, ДПI
у шЕвчвнкIвському рдйонI (шЕвчЕнкIвський рдйон м.кисвд),
4314t26"t (данi про взяття на облiк як ,платника податкiв)
02.05.201в, 1ооОOоOlL,7зо24, головнЕ упрдвлIння дпс у м.киевI,
дпI у шЕвчЕнкIвському рдйон] (шЕвчвнктвський рдйон м.кисвд),
4зl4L26"t (дан1 про взяття на облiк як платника единого внеску)
Не пiдлягае постановцi на облj_к в пЕнсIЙному ФондI укрдiни у
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.01 ,20LЗ N9 406-VII
"ПрО внесеннЯ змiн дО деяких законодавчих aKTj-B Украiни у
зв'язку з проведенням адмlнlстративно1 рефорtии"
[aHi про основнuй вud еконоtпiчноt diяльносmi:
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плаmнuка еduноzо внеску:

Клас професiйноzо рuзuку вuробнuцmва плаmнuка cduHozo внеску за основнuл, вuDом
йоzо е ко номiчноi d iяльно с mi :
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