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ВИПИСКА
з Сдиного державного реестру юридичних ос1б,
ф1зичних 0С1б-пщприемц1в та громадсыеих формувань
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"3 АПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА"

1дентиф1кацшний код юридичноХ особи:
00913456

Мкцезнаходження юридичноХ особи:
69013, ЗАПОР13БКА ОБЛ., М1СТО ЗАП0Р1ЖЖЯ,
13УЛИНОК 1-Е

ВУЛИЦЯ СТАРТОВА,

Дата державно!'реестрацй, дата та номер запису в Единому державному реестрг
юридичних ос16, фаичних оЫб-шдприемщв та громадських формувань:
28.02.1995,

12.10.2004,

1 103 120 0000'001085

Пр 'пвище, ш ’я та по батьковг оаб, як1 мають право вчиняти юридичш ди ей) теш
юридичноХ особи без дов1реност 1, у тому числ1 тдписувати договори, та наявшеть
обмежень щодо представництва вгд ш еш юридичноХ особи або фаичноХ
особи-тдприемця:
КУПЦОВ ЮР1Й МИКОЛАЙОВИЧ - керхвник

ПрЬвище, ш 'я та по батьковг осШ, ятмают ь право вчиняти юридичт дп ей) теш
юридичноХ особи без довгреностг, у тому числг тдписувати договори, та наявтсть
обмежень щодо представництва в(д т е м юридичноХ особи або фЬичноХ
особи-тдприемця:
КУПЦОВ ГОР1Й МИКОЛАЙОВИЧ

Дата та номер запису про взяття на облт, назва та гдентифЫацшт коды оргатв
статистики, Мтдоходгв, Пенсшного фонду УкраХни, в яких юридична особа
перебувае на облгку:
О б . - О б . 1994,

ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ Р Е Г Ю Н А Л Б Н О ! СТАТИСТИКИ,
21680000
13.05.1994, 229 Н, ЗАП0Р13БКА О Б 'СДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
1НСПЕКЦ1Я ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У ЭАП0Р13БК1Й ОБЛАСТ1
(В1ДД1ЛЕННЯ У ШЕВЧЕНК1ВСЬКОМУ РАЙОНI М . З АПО Р1Ж ЖЯ ), 39488184
(дан1 про взяття на облгк як платника податкгв)
27.02.1991, 08024-00022, ЭАП0Р13БКА О Б ’СДНАНА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У ЭАП0Р13БК1Й
0БЛАСТ1 (В1ДД1ЛЕННЯ У ШЕВЧЕНК1ВСЬКОМУ РАЙОНI М .З А П 0 Р 1 Ж Ж Я ),
39488184 (данх про взяття на облл.к як платника единого внеску)

Не пхдлягае постанови,! на облхк в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону Укра1ни в1д 04.07.2013 № 406-У11
"Про внесения змхн до деяких законодавчих актгв Украгни у
зв'язку з проведениям адм1 нл.стративно1 реформи"
Г ’-

Дат про основний вид економгчноХ дитьности
68.20 Надання в оренду й експлуатацл.ю вдасного чи срендованого
нерухомого майна

Дат про реестрацтний номер платника единого внеску:
08024-00022

Клас професШного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом
його економ1чноХ Ыяльностг:
2

Дата та час видачй виписки:
12.04.2017 09:35:40

Внесено до реестру:

клюевА м.д.
КЛЮЕВА М.Д.

