фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

комунАльнЕ пIдпри€мство

xAPKIBcbKoi

ОБЛАСНОi РАДИ "ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД"

I dенmафiкацiйн ай ко d юр ad uчноi

226548зL

Мiсцез нахоdмсення юр ud ачноt

о

особ

со б u

а:

:

62495, XAPKIBCbKA оБл., хАркIвськиЙ рАЙон, сЕлищЕ мIського типу
вАсиIцЕвЕ, вулиця орЕшковА, Будинок 21-

,Щаmа dерltсавноiреесmрацit, dаmа mа номер запuсу в €dаному dереrcавному
юр ad ачнах осiб, фiз ачнuх о сiб-пidпр uемцiв mа zpoMad cbnllx форлtу в ань :

peecmpi

05.12.1995, 22.02.2005, L 41I 120 0000 000466

Прiзваtце, ilu?я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmu юраduчнi dii Bit iMeHi
юршlачноt особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu dоzоворu, mа ншявнiсmь
обtпенсень tцоdо преDсmавнацmвш Bid iMeHi юраduчноi особu або фiзачноt
"'
особа-пidпраемця:
,,

[ИГУН IРИНА МИКОЛАiВНА (виконуючий обов'язки директора
пj-дприемства до призначення керiвника. вi'дповiдно до норм
чинного законодавства УЁраiни та встановлiеното Харкiвською
обласною радою порядку) - керiвник
,l

прiзваulе' Lц'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняпlч юрudачнi dit вid iMeHi
iраdачноi особu без doBipeшocmi, у mому чuслi пiDtluсувапtч dozoBopu, mа наявнiсmь
ob*u*rnu u4оdо преdсmавнuцmва Bid LlteHi юрttdttчноi особu або_ фiзuчно'i
особа-пidпрu€л|ця:

вiдомостi вiдсутнi

коlu opzaHiB
!аmа mа номер запuсу tlpo вяmпш нп облiк, нuзва mа idенmttфiкацittlti
особа
сmаmuсmакu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонDу YKpatHu, в яклLy юрttDttчltа
перебувае на облiку:

rr .Lgg4, дЙрждвнд слух{Бд стдтистики укрдТни , зf 507вв0
о1.09.2оо0, f5, головнЕ упрдвлIння дпс у хдркIвськIй
оБлдстI, хдркIвськЕ упрдвлIння, хдркIвськд дпi (хдркIвськиЙ
рдЙон), 4з\4з7о4 (данi про взяття на облiк як платника
зrj.

податкiв)

2-t.L0.2011, 525В6, голоВнЕ упрдВл]ння дпС у хдркIвськIи

_

ОБЛДСТI, ХДРКIВСЬКЕ УПРДВЛIННЯ, ХДРКIВСЬКД ДПI (ХДРКIВСЬКИЙ

рдйон), 4зL4з7о4 (данi про взяття на облiк як платника единого

внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiК В пЕнсIЙнОI,{у ФондI УКРАIНИ у
зв,язку з прийняттям закону укра:_ни вiд 04.07.201з N9 406_VII
''ПрО внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украrни у
зв'язку З проведеНням адмj_нiстративноr реформи"
fанi

4,7.1

про основнuй вud еконолliчноi diяльноспli:

з Розлрiбна торгiвля

спецiалiзованих магазинах
,Щанi про ре€сmрацiйнuй

525вб

фармацевтичними товарами в

но.uер плаmнuка eDuHozo внеску:

Клас професiйно2о рuзuку вuробнuцmва плаmнuка eduHozo
йо

z

2з

Bъecl<y за oaloBtuJry, вudолt

о е ко нолliчн o'i d iял ьно с пti :

вuпuска:
17 : 5В : 01

,Щаmа mа час ваdочi

25.0 6.2020

Внесено do реесmру:

БондАрЕнко г.ю.

С форлtо в ано 0 ot<yJиeшm :

БондАрЕнко г.ю.

