
ВИПИСКА 

з €диного державного реестру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань 

ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ ''ДЕРГ А ЧIВСЬКА 

РАЙОННА СПIЛКА BETEPAHIB АТО" 

Iдентифiкацiйний 1шд юридичноi' особи: 

40981920 

Мiсцезнаходження юридичноi' особи: 

62303, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧIВСЬКИЙ РАЙОН, MICTO ДЕРГАЧI, 
вУлиця золочrвський шлях, БУдинок 7 

Дата та номер запису в Сдино.му державному peecmpi юридичних осiб, фiзичних 

осШ-11iд11рш:мцiв та гро.мпдсышх фор.мувпиь: 

25.11.2016, 1 456 102 ·оооо 022255 

Прiзвище, iм 'я та по батышвi осiб, лкi мающь право вчиняти юридичнi дii' вiд i.менi 

юридичноi' особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та наявнiсть 

об.межень щодо предстаiництва вiд iменi юридичноi' особи або фiзичноi' 
особи-пiдприем ця: 

ГУСТIЛIН СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (згiдно Статуту) - керiвник 



Прiзвии(е, м, 'я та 110 батышвi осiб, Jtl(i .мають ираво вчи1111ти юридичиi дй' вiд i.мeui 
юридичноi' особи без довiреиостi, у 1110.му числi 11iд11исувати договори, та наявиiсть 

обл,ежеиь щодо 11редсmllв1111цтва вir> iл1e11i ю1mдич11оi' особи {lбо фiзичиоi' 

особ11-11iд11рисм1(я: 
вiдомостi вiдсутнi 

Дата та нол,ер за1111су про взя1111ш1 иа облi", ш11в{l 11ш iде11тифi1шцiйиi коди оргаиiв 

с111ат11ст11к11, Мiндоходiв, Пеисiйиого фоиду Yщ}{/i'uu, в ш<их юридична особа 

11еребувас на облiку: 
25.11.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОI СТАТИСТИКИ, 

21680000 
25.11.2016, 201116227078, СЛОБОЖАНСЬКА ОБ'€ДНАНА ДЕРЖАВНА 

ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI, 39859941 (данi про взяття на облiк як платника 

податкiв) 

25.11.2016, 10000000770621, СЛОБОЖАНСЬКА ОБ'€ДНАНА ДЕРЖАВНА 

ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI, 39859941 (данi про взяття на облiк як платника едино го 

внеску) 

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНДI УКРАIНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украiни у 

зв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи" 

Данi про основний вид економiчноi· дiяльиостi: 
94.99 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, н. в. i. у . 

Данi про ресстрацiйний номер платника едипого внеску: 
10000000770621 

Клас професiйного ризику виробництва платника единого впеску за основни.м видом 

його економiчноi' дiяльностi: 
вiдомостi вiдсутнi 

Дата та час видачi виписки: 

26.11.2016 17:12:54 

Впесено до реестру: 

Сфорл1овано документ: 
(Ст. 25 нового закону -

Порядок проведення державноi 

реестрацii та iнших 

реестрацiйних дiй) 

'3\1[1\ HH R i()C 

'l, 4-"~ ·.-.'.).Х\ , r,, . 
§ ~ 
8- ~-
~ ф 

~- Е 
~ ~; 

КОТЛЯР О.Ю. 

:.t • 4 • . КОТЛЯР О.Ю. 


