
випискА
з €диного державного ре€стру Iоридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських форп.rуваllь

товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнtстю
,,ост_ЕнЕрго,,

Idенmафiкацiйнuй коd юраduчно| особа:
19442628

Mic цез Haxodжce ння юр ad uчноt о со б u :
0з150, м,киIв, вулиця прЕдслАвинськА/ Будинок з4-Б, KIMHATA 406

lоmа dереrcавно'i реесmрацii,,Щаmа mа номер запuсу в €dанолtу lepHcaBHoMy реесmрiюраduчнаж осiб, фiзачнtм осiб,пidпрuемцiв mа zролtаlськLtж формувань юрllduчноi
о^собу, яка уmворена в резульmаmi переmворення:
29.06.1999,22.05.2о12, 114о 1а5 оOоо оо2в92

ПрЬвuu4е, i-u'я mа по баmьковi осiб, якi.uаюmь право в.tuняmu юрudччнi dit Bic) i-Metti
юраdачноiiособu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmч dozotBopll, mо наявttiспtь
обмеlrcень u4odo преdсmавнuцmва Bil iMeHi юраdачноt особч або фiзччноi'
особа-пidпрлtсмця:
сАндI АльонА вIтАлI]внА (вIдповIдно дО стАтуту) - керiвник



прiзваще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmа юраluчнi Dii'Bid iлленi
юрudачноt особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu lоzоворu, mа наявнiсmь
Обмеuсень ulodo преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноi особu або фiзuчно'i
особа-пidпрu€мця:
вiдомостi вiдсутнj_

,Щаmа mа номер запасу про вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коDч opzaHiB
СmаmuСmuКu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украiнu, в якиж юраdччна особа
перебувае на облiку:
01. 02. 1993, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноi стАтистики,
2]-бв0000
12.0,7.1999, 1з012, головнЕ упрАвлIння дпс у м.кисвI, дпI у
пЕчЕрському рАЙонI (пЕчЕрськиЙ рАЙон м.кисвА), 4з141261 (данi
про взяття на облiк як платника податкiв)
07.04.2000, 03050020, головнЕ упрАвлIння дпс у м.кисвI, дпI у
пЕчЕрському рАЙонI (пЕчЕрськиЙ рАЙон м.кисвА) , 4зl,А1,261 (данi
про взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕнСIЙНоМУ ФоНДI УкРАIНИ у
зв'язку з приЙняттям Закону Украiни вlд 04.0'7 .20lЗ N9 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв' язку з проведенням адмj_нiстративноi реформи''

[aHi про основнuй вud економiчноi diяльносmi:
46.'71 оптова торгiвля твердим, рj-дким, газоподlбним паливом i
подiбними продуктаIйи

laHi про ре€сmрацiйнuй номер плаmнuка еduноzо внеску:
03050020

Клас професiйно?о рuзuку вuробнацmва плаmнuка elaHozo внеску за основнчлl вudом
йоzо е ко нолпiчн o'i d iял ь н о с mi :
22

,Щаmа mа час вuOачi вапuскu:
02.1,2.201,9 16:З3z20

Внесено do реесmру:

Сфор"uов ано do кулtе н m:

МАЙДИБУРА о. в.

о. в.дйдивурд


