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п li единии дЕржАtsнии рЕ€стр юридичних 0сlБ тА Ф!зичних. 0сlБ_п!дпри€мц|Е
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випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб

та фiзичних осiб-пiдприсмцiв

КОМУНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
"ШОСТКИНСЪКИЙ МIСЬКИЙ ЦВНТР ЕСТЕТИЧНОГО

виховАння шосткинськоi MIcbKoi rади
сумсъкоi оБлАстI ,,

Iilенmuфiкацiйн ай Kod юр ud ачноt особ u:
зз0957 96

Mic цезнахо dэrcе ння юр ud uчноt о со б а :
41100, сумськА оБл., мIсто шосткА, вулиця кАрлА мАрксА/ Будинок
1в

,Щаmа depЙcaBHoi реесmрацii, dаmа mа но.uер запuсу в €duнол,tу dераrcавно.uу peecmpi
юраdачнаж осiб mа фiзuчнлtж осiб-пidпраеллцiв npi u*"поення Оо €duноzо
deplrcaBHo?o ре€сmру:27.0з.1995, 2в.\2.2оо4, l бзз \20 оооо ооOlо0
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прiзваtце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmч юраduчнi Dii Bid iмепi
ЮРttduЧНОi ОСОбlt беЗ doBiPeHocmi, у пlому чuс.цi пidпuсуваmч oozoBopu, n1o пЙuоirл'ч
обмеlсё,нь'u4оdо преlсmавнацmва Bid i,+teHi юрuduчноt особа або фiзачноiособu-пidtlраемця:
КИСЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ - керiвник

Прiзваu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmI) 
'lryaBo 

вчrtняmlt юрtldtlчнi dii Bid LveHi
юрudачноiiособu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпасуваmu dоzоворrt, mа наявнiсmь
обмехсень u4оdо преdсmавнuцmва Bid iлteHi юрudачноi особu або фiзuчноiособа-пidпрu€Jиця:
КИСЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

!аmа п,а нол,ер заlruсу про вяmmr| на облiк, нозва mа idенmафiкацiйнi Kodu opzaHiB
сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpaiHa, в якuх юрuduчна особа
перебувае на облiку:
02 -02.2005, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноТ стАтистики,
216в0000
11.04.2012, 94, шосткинськА одпI гу мIндоходIв
оБЛАстI, ЗВ209\16 (дан1 про взяття на облiк як
податкiв )

05. 01.2005, Lв24016зоg/lв24з, Управлiння Пенсiйного фонду
l::i::, u ,_ ll]остцi та Шосткинському районi, ЗJ5L2IО4 (дан1 провзяття на облiк як платника единого внеску)

[aHi про основнuй вud еконоtпiчноi diяльносmi:
В5.51 OcBiTa у сферi спорту та вiдпочинку

{yryi "пуо _r_е9сmрацiйнuй номер плаmнака eduHozo внеску:
7в24016з 09 /1в24з

клас професiйно2о рuзulЕ вuробнuцmва плаmнuка edaHozo внеску за основнllл, вudо"u
йо z о е ко н о.uiч н oi| d iял bn o r*i
з

У СУМСЬКIЙ
платника

' '." :.;

fаmа mа час вudачi вuпuскu:
07.10.201З 14:42:З2

.Щержавний реестратор ничЕнко к.м.
]',,]'']


