ВИПИСКА
з Сдиного державного реестру юридичних oci6,
4нзичних ос1б-тдприемщв та громадських формувань
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЫИСТЮ
"XAPKIBCbKE МОНТАЖНО-ВИРОБНИЧЕ
шдприемство ’?е л е к т р о ш в ДЕНМОНТ АЖ '’

1дентифтацШний код юридичноХ особи:
00121873

М кцезнаходж ення юридичног особи:
61002, ХАРК1ВСБКА ОБЛ., MICTO XAPKIB, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА,
БУДИНОК 2 5

Дат а державног реестраци, Д ат а та номер запасу в €диному державному peecm pi
юридичних oci6, фЬичних ойб-т дприемщ в та громадських формувань юридично!
особи, якаут ворена в результатi перетворення:
17.09.2009, 17.09.2009, 1 480 145 0000 045053

Пр1звище, ш 'я та по батьков 1 oci6, яш мають право вчиняти юридичт d ii eid m en i
юридичноИ особи без doeipenocmi, у тому числ1 nidnucyeamu договори, та налететь
обмежень щодо представництва eid m en i юридичноИ особи або фЬичног
особи-тдприемця:
ДЕЙ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ (ЗГ1ДН0 СТАТУТУ ТА ПРОТОКОЛУ №4 5 В1Д
08.02.2017 РОКУ ) - кер1вник

ПрЬвище, т ’я та по батьков 1 oci6, яш мають право вчиняти юридичш di'i eid Ыет
юридично! особи без doeipenocmi, у тому 4u aii nidnucyeamu договори, та наявшсть
обмежень щодо представництва eid ш еш юридичноi особи або фиичног
особи-тдприемця:
РОДИЧЕВА ОЛЬГА МИК0ЛА1ВНА (згл_дно статуту) , ДЕЙ ВАДИМ
МИКОЛАЙОВИЧ (ЗГ1ДН0 СТАТУТУ ТА ПРОТОКОЛУ №45 В1Д 08.02.2017
РОКУ )

Дат а та номер запису про взяття на облт, назва та гдентифтацтт коди оргашв
статистики, Mmdoxodie, Пенсшного фонду Украгни, в яких юридична особа
перебувае на облту:
16.05.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕГЮНАЛБН01 СТАТИСТИКИ,
21680000
29.06.1994, 51, КИ1ВСБКА О Б '6ДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я
М. ХАРКОВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДЕРЖАВНО! Ф1СКАЛБН01 СЛУЖБИ У
ХАРК1ВСБК1Й ОБЛАСТ1, 39893720 (дан1 про взяття на облл_к як
штатника податк1в)
06.03.1991, 0115, КИ1ВСБКА О Б 'СДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
1НСПЕКЦ1Я М. ХАРКОВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДЕРЖАВНО! Ф1СКАЛБН01
СЛУЖБИ У ХАРК1ВСБК1Й 0БЛАСТ1, 39893720 (дан1 про взяття на
обл1к як платника единого внеску)

Не п1длягае постанови,! на обл1к в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону УкраЛни в1д 04.07.2013 № 406-VII
"Про внесения зм1н до деяких законодавчих акт1в УкраЛни у
зв'язку з проведениям адм1н1стративно1 реформи"
Д аш про основний вид економ1чно1 д'шльности
43.21 Електромонтажн1 роботи

Д аш про реестрацшний номер платника единого внеску:
0115

Клас професШного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом
його економ/чно! дшльностг.

Дат а та час видачг виписки:
14.02.2017 12:13:33

Внесено до реестру:

ГР1ШАКОВА О.В.
Сформовано

ГР1ШАКОВА О.В.

