
з реес гру toptt 0ei6,
oci6-Iti

BiJ!lA0Bi2At10 до ll Закону (ро „дергкавну oci6, ((йзичних

ро•лско ВАСИЛЬ мнхлйлович
02.11.2020 за кодом 38922528407 стлном на до насяунних kpvrrcpi'iB

пошуку:

код СДРПОУ 3500

До Документу внести:
В±домостј про центральний чи м Асц(мзий орган влади, до
сфери управл±ння якого належить ЮРИДИЧНД особа ТЛУС)ЛЈ.ЧНОГ'О нрава або
який зд±йснюе функц&ј. з КОРПОР(АТИВНИМИ правами держави у

юридичн1й oc06i

Мета громадського формування

Перел±к засновникјв (учасник&в) торилиткняојђ особи

Шнформац±я про к±нцевого бенефЈ.цЈ.арного влдсникд (контролера)

юридично± особи, у тому числЈ, 1ИнцеВОГФ власника

(контролера) ii засновника, якщо :заСНОВНИК юридична особа,

або 1 нформацјя про к±гндевого (5енефЈ.ц1арного власника

(контролера) юридично± особи, у тому числј К].нцеВОГС)

власника (контролера) ii засновника

М±сцезнаходження юридично& осоОи

Види

Назви орган±в управл±ння юридичнох особи

про кер±вника юридичноЈ. особи, а такс»к про А.НШИХ oci6,

можуть вчиняти в 1 д юридично\. особи, у тому числЈ п±днисувати

договори, , тощо

про член±в кер±вних органЈ.гз

розм±р статутного (складеного) кап±талу (пайового фонду) та розц1р

частки кожного i3 засновник±в (учасник±в)
згидно

вид установчого документа КОПИТ з оригпт АВЛ

ТУСТЫ-1Ь
ф.

сдан.»
25853937 Стор . 1
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«Про реестрлц\')
т л Корцувдньв

осота у :tpoaecL прис.ипенпя, у

прилично [ особи, с.р-.>
з (л г:вждсьтора, л [кв [ дли [Пну тл ['.со

* (учаснауам%'.) особы, су дгоч

, про гридичноь особи е

з А с ЮГА х

ск•асувдннч р : т-.•ення (учлснпк±п) зоо

гг осаев

т:егоеування особа у процес± прооддченнд у справ '

э е дну.рутство, сандал, у тому вждоыост[ про розаорддяыка

ос ХО, г.равонастуаником иких С зареестрована

: ан;- лрз ос 10 -- правонастулник1в

3 про заворону тромадського формування

У. [е-•це ресстрацАйно1 в лаперов\й

Дан Ё аро ндддння в 1 доиостей з Сдиного державного реестру

В [домост±, отриидн[ в порядку 1 нформац1йно1 еду:ним

державним реестром та ±нформ01Пйними системами державник оргзнАв

В 1 домоет: про смерть засновникд (учасникд) юридично& особи, визнання

його безв1сно в:лсутнАм чи оголошення померлим, в1домост1 про СМОРТЬ

кер1вника юрилично1 особи та особи, яка ноже вчиняти

юридичнох особи зткдно

котят
дан 1 про символ±ку ТУС'ТАК\Ъ

стар. 2
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Запнс 1

пийнен.г«иння гериОичне.Г см»речене.ь• п йе.•е

лъв : всвкд ов.чдснд ггомддсъ.кд

ћ)ентифјкшппний коо
-35000960

.4кт.гсчьниЙ стан на фак•гничгег ttt't час

зареестровано

фовна

ГРОМАДСЬКА оргднхздцхя

чи ер.•ин 00 сфери .чкх•се нжте.ь•снмь

юридична особа якиЙ яИЙсн,чч• КОРПО\МЖК$НК.ЧК

нравани Дер.усики «г юриОичнЈй

гериДичн(Я' особи:

Укра\на, 79000, отл.,
Оудинок 17

Види еконанпгнт• (Ия.•јьноспп.•

94.99 Хнщи,х н. у. (ОСНОВНИЙ)

[Iepe.Tik (.в•чисникјв) юридичноГесепи.•

МИСЬКА РОМАН ГРИГОРОВИЧ,

ВУЛ.КРАК!ВСЬКА, 20, 1, М.ЛЬВХВ, ЛЬВХВСЬК.,Л до

статутного фонду (ген « ) : 0,00

рожко ВДСИЛЬ млхДйлович, $03$i,

ВУЛ.ЩЕВЧЕНКА, 23, а, м, ДУБЛЯНИ, ховктвський едйон.

Розм±р внеску до статутного фонду (хун.) : 0, 00
ПАРУБIЙ АНДГТЙ володимиеович, Укра\на,

ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 24, 17, М, ЛЬВХВ, ЛЬВЩВСЬКД ОВЛДСТЬ, д.

статутного фонду (ген.) : 0, 00
ктнц€вий ВЕНЕф1ЦIАРНИЙ влдснлк КОНТРОЛЕР мцськд

УКРАТНА , ВУЛ.КРАКШВСЬКА, 20, за,вхвськд

Mip внеску до статутного 0

зндно
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про скасування рйиення 3acH0B11tlkiB 

припинення юриДично7 особи:

або уповноваженого ними органу щодо

J!aHi про перебування юриДичноТ особи у процесЈ проваД.усення у cnpaBi про банкрутство,

санацгг, у тому чисЛ1' про розпорядника матна, керуючого

вјдсутн±

;4aHi про юриДичних oci6, правонасшунником яких с заресстрована юриДична особа:

вјдомост±

про юрнДичних oci6-npaB0Haci11Y11HllkiB.•

МЈсце справи в nanepoBii

Управл±ння державно± юридичного департаменту Льв±вськој

ради

Данг про надання з единого Дер.усавного ресстру юриДичних oci6, oci6-

та громадських формувань:

Витяг про юридичну особу (портал), 31.08 .2020 10:53:53, 25505514,

РОЖКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

отриманг в поряДку 

юриДичних oci6, oci6 - 

взасмоДйлп.ус единим Дерлсавним ресстром

та громадських формувань та

системсии Дер.усавних op2aHiB:

23 . 03 .2007, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИМ УКРАЈНИ, 37507880

14.03.2007, 19929, ГОЛОВНЕ УПРАВЈПННЯ ДПС У ЛЬВШВСЬКТЙ

ОБЛАСТ 1, ГАЛИЦЬКЕ УПРАВЈПННЯ, ГАЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ШНСПЕКЦТЯ

(ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА) , 43143039, (дан± про взяття на обл±к як

платника податк±в)

22.03.200 7, 07/03-10490, ГОЛОВНЕ УПРАВЈПННЯ ДПС У ЛЬВШВСЬКШЙ

ОБЛАСТ1, ГАЛИЦЬКЕ УПРАВЈПННЯ, ГАЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ШНСПЕКЦТЯ

(ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА), 43143039, 1, (дан± про взяття на обл±к як

платника единого внеску)

Данг про хронологгю ресстрацгйних

Державна реестрац±я створення юридично± особи, 13. 03 . 2007 00:00 : 00,

14151020000016705, возний л. е., Виконавчий Ком±тет Micbk0i

ради

Виправлення помилок, 19.03.2015 141577700010167 нко

В. Ф., Управл±ння державној реестрац±1 юридичного департ ту

м±сько1 ради 5.

зттдно
300996

25853937 Стор. 537
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ос±б — та громадських формувань . , kix С.Б., Зах±дне
м±жрег±ональне управл±ння юстиц±1 (м. Льв±в)

1нфорзшцгя для зДЈйснення зв'язку:

0672820062

Дата та час фор.нування витягу:
02.11.2020

единий державний реестр юридичних oci6, та громадських формувань знаходиться
у CTaHi фор.мування. про юридичних oci6, та громадських формувань та
зареестрованих до 01.07.2004 та нс включених до единого державного реестру юридичних oci6, oci6-

та громадських формувань отримуеться в органј виконавчоТ влади, в якому проводилась державна

копия
х?ОМАДСЬ*

згчдно О

си и д, дост

. 009960

25853937 стор. 737


