
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ВЕЛИКООБУХIВСЬКА ЗАГАЛЪНООСВIТНЯ ШКОЛА I_ПI
ступЕнIв миргородськоi рАЙонноi рАди

ПОЛТАВСЬКОI ОБЛАСТI

Idенmафiкацiйнuй Kod юр uduчно'i особ а:
2з55058 в

Мiсцезнахоdltсення юраdачноt особа:
з7640, полтАвськА оБл., миргородський рАйон, сЕло вЕликА оБухIвкА

,Щаrпа dерlсавно'i реесmрацii, 0аmа mа ноллер запасу в €dаному dерясавно.му peecmpi
юр а d ач н uх о с iб, ф iз uч н uх о с i б -п id п р а ем цi в mа zp ом ad с ь к llx ф орму в ань :

22.04.199в, 2з.l2.2004, 1 573 t20 0000 000047

Прiзваu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi.ццаюmь право вчаняmш юраdачнi dii Bid ilweHi

юраdачноi особа без doBipe*ocmi, у moJvry чttслi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмеuсень щоdо преdсmавнuцmва Bid hweHi юрudачно'i особu або фiзачно'i
особu-пilпраемця:
скРИПнИк вIтАЛIЙ IвАноВИЧ керlвник



прiзвuu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmu юрudачнi dii вid iMeHi

iрudачно'i особtl без doBipeHocmi, у mому чuслi iidпоrуrоmч dozoBopll, mа наявнiсmь

обtпемсень щоdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноi особu або фiзачно'i
особu-пiDпрu€мця:
СКРИПНИК ВIТАЛIЙ IВАНОВИЧ

,Щаmа mа номер запuсу про вяmmя на облiк, назва mа idенmафiкацiйнi коdа opzaHiB

сmаmасmшка, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украiнu, в якuх юрuduчна особа

перебувае на облilЕ:
20.06. 1995, 1'оловнЕ упрАвлIння рЕгIонАJIьноI стАтистики, 2tбв0000
миргородськд оБlсднАнА двржАвнА подАтковА IнспЕкцIя головного

упрдвлIння дФс у полтдвськIЙ оБлАСТI , 391 401 66 (данi про взяття На

облiк як платника податкiв)
22.о4. 1098, 1615 020496/t6155, миргородськд оБ,сднднА дЕрждвнА
ПОДДТКОВД IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРДВЛIННЯ ДФС У ПОЛТДВСЬКIЙ

оБлдстI , зg1 4о1 66 (данi про взяття на облiк як платника единого
внеску)

Не пiдлягае постановцi на обдiк в ПЕНСIЙному ФондI укрАIнИ у зв'язку
з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.201З N9 406_VII "Про внесення
зддiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у зв'язку з проведенням
адмlнiстративноr реформи"

,Щанi про основнuй вud економiчноi diяльносmi:
85.31 Загальна середня oeBiTa

.щанi про ре€сmрацiйнuй номер плаmнuка еduноzо внеску:

1615020496/16155

клас професiйноzо рuзаку вuробнuцmва плаmнuка eduHozo Bшecl<y 3а основнuм вudом

йоzо екон омiч н oi d iяль но с mi :

з

.Щаmа mа час вuDачi вuпuскu:
12.0з.20Iб 14:З2:t9

Внесено do реесmру: пIскун н.в.

Сформовано dокуменm:
пIскун н.в.


