випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ГРОМАДСЪКА СПIЛКА,,АСОЦIАЦIЯ КОРИСТУВАЧIВ
МИСЛИВСЬКИХ

Idенmuфiкацiйнuй Kod

з9506,7в4

Мiсцез нжо dекення юр

ТА РИБАЛЬСЪКИХ

юр аduчно'i особ

ГОСПОДАРСТВ,,

u:

ad ачно't ос об u :

a4L\2, м.киТВ, вулиця олЕни тЕлIги, Будинок

fаmа mа номеР
о с i б - п i d пр u

11

3апuсУ в €Duнолtу dернсавнолrу реесmрi юраduчнuх осiб,
фiзuчнuх
с ь к uх ф opttty в а н ь :

ем цi в mа zp олt аd

24.LL.2074, 1 07]- 702 00оо оззо17

прiзвuще, iлt'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчuняmа юрudачнi dii Bid iMeHi
юрuduчноi особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmч dozoBopu, mа наявнiсmь
об"uенсень ulodo преdсmавнuцmва Bid itпeHi юраduчноi особа або
фiзuчноi
особu-пiDпрuемця:

ТЕЛИЧКО ТЕТЯНА ЮРIТВНА

- керiвник

Прiзваulе, iлl'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmu юрuDuчнi dit Bid iMeHi
юрudачноi особu без dовiреносmi, у moJwy чuслi пidпuсуваtпu DozoBoplt, лпа наявнiсmь
обмемсенЬ ulodo преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноt особu або фiзuчноi
особа-пidпрu€rilця:

вiдомостi вiдсутнl

fаmа mа

ноrпер 3апuсу про взяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB

сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украtнu,
перебувае на облiку:

в

якuх юрuduчна особа

25.LL.20!4, головНЕ упрАвл]ння рЕгrонАJ]ьноi стАтистики,
216в0000

25.1\.20L4, 26561415Ll22, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у
подIльському рАЙонI головного упрАвлIння дФс у м.кисвr,
з94610]-2 (дан1 про взяття на облiк як платника податкj-в)
25.Lt.2014, 10000000з00605, дЕржАвнА подАтковА ]нспЕкцIя у

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС

У М.КИСВI,

з94610\2 (данi про взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облlк в пЕнсIЙному ФондI укрАiни у
зв'язку з прийняттям Закону Укра:_ни вiд О4.01 .2ОLз N9 4О6-VII
"ПрО внесеннЯ змiН до деяких законодавчих aKTiB Украrни у
зв' язку з проведенням адмiнiстративноI реформи''
faHi про основнuй

вud еконо"uiчно'i diяльносmi:

94.99 Щiяльнiсть iнших громадських органiзаЩ1Й, н. в. i. у.

[aHi про ре€сmрацiйнай
10000000з00605

но,uер плаmнака eduHozo внеску:

Клас професiйноzо рuзuку вuробнuцmва плаmнuка edaHozo BHecIE за ocHoBHuJ\t вudолt
йо zo екон олп iч н oi d iяльн о сmi :
1

fаmа mа час вudачi вапuскu:
1З.0 4.2011 12:01 :З1
Внесено do реесmру:
С ф орtпо

в

ан о

d о

tEiueHm :

(Ст. 25 нового закону -

Порядок проведення державноr
peecTpar:ii та iнших

реестрацiйних дiй)

мIрошниковА к.о.
Ф^,/о.оi

/ю",

,, .l l

мIрошниковА к.о.

