
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзпчнпх осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
,,компАнIя "оФIсмЕн"

Ilet tпtчфiкацiйнчй KoD юр ul uчt toi особ u:
4264зO5в

Mic tlез t t ttxo dlKe н ня ю р цd ачl rcl о со б l :
01011, м.китв, вулиця гусовського/ Будинок 12,/7

Даmа па номер запlлсу в €dаному dep caBto,1ly peecпpi юрцluчнlLх осiб, фiзuчfuах |

осiб-пiйqаемцiв tпа zромаlськuх форlчtувань :
22.11.201в, 1070 102 0000 079625

Прiзвuu1е, Lч'я lпа llo бапlьковi осiб, якi ,rlаюlпь право вчаняrпu юраацч i aii Bil L||eHi

юраlачноi особа без loBipeHocttti, у пtо.+tу часлi ttidпttcyBotпtt lozoBopu, tпа ttаявнiсmь
обмеlкень lцоdо преOспlавнuцпва Bid irleti юрuduчllоi особц або фЬu,tttоi
особч-пidпрuемця:
лЕнськиЙ вячЕслАв БориСОвиЧ (вiдповiдно до Статуту) - керiвник



Прiзвuulе, Lч'я па по баlпьковi осiб, якi маюл,lь пр4во вчаняtпч tорudtлчнi iii Bid i,,vleHi

йоочrпit о"обч а", doпipelloclпi, у пlому чuспi пidплlсубаmа Ооzоворц, па пa,lBHiclllb

оЬмеuсень lцоdо преduпаашцtпва Bil iMeti юраОччноi особа або фiзuчноt
осоаu-пidпрчсмчя:
вiдомостi вiдсутнi

Дапа па lo,|rep запuсу про сзяlплп,t на облiк, назва па ir')енпutРiкацiйнi Kodu орzанiв
'с:папtuспluкu,'Мiнlохоliв, Пенсiйноzо фонdу Украiнu, в ltKtLx юраdачн особа

tлеребувае на облiку:
ii, {t. zaп, головнЕ упрАвлIння рЕIIонАльнот стАтистики,
216в0000
2з.11.2оlв, 26551вз18169, дЕркАвнА поддтковд IнспЕкцтя у

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛТННЯ ДФС У М,КИСВ1|

З9669В67 (данi про взяття l]a облiк яr ллатника лодаткiв)
2з.11.2о18, 1ооOоооlз77626, дЕрудвцА подАтковА IнспЕкцIя у ,

пЕчЕрському рАЙонI толовноIо упрАвлIl1ня дФс у м,киевI,. |,,
З9669В67 (данi про взяття Еа облiк як платника единото внеску)

Не пiдляIае посЕановцi ва облlк в пЕнсlЙномУ ФОНДI УКРАIНИ у
зв'язку з прийняттям закону Украlни вiд 04,0?,201З п] 406 VТI

"Про внесення змiн до деяки>r законодавчих aKTiB УКраlнИ У, ,1,|

a";ru*y " проведенням адиlнiстративно1 реформи"

Данi про осноанuй баl eKoHoMi|tHoI diялыOсmi:'47.9i РоэдрlО"а торгiвля, що здiйснюеться фiрмами поштового

замовпёнI с або lерез v,ре-) ео' '

Данi про ре€слпрацiйнuЦ номер lLпаппuка еOцноzо Blrecкy:
_ 0000001э /]62 6

k,lac професiй оzо разuку вuробнццпва fu,taпlllukl7 сluлtо?о Btlecby за основнuм вulом

й о 2о еко номiчноi diял ь н о с п|i :

вiдомостi в iдсутнi

Дапа па час бцlачi вuпцскu:
26.11.2018 11l05:17

тOцькА о. в.

тоцькА о. в.

Blleceqo Dо ре€сlпру:

Сформовано dокумqlm:


