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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців
ЛУЧИНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
РОГАТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи:

20560764
Місцезнаходження юридичної особи:

77046, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державнимг
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного
державного реєстру:

12.11.1993, 01.02.2005, 1 113 120 0000 000100
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Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підпр ием ця:
ВИСОЧАНСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ - керівник
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-піднриємця:
ВИСОЧАНСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
23.12.1996, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
ДПІ У РОГАТИНСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ, 38521686 (дані про
взяття на облік як платника податків)
02.10.2013, 10000000029363, ДПІ У РОГАТИНСЬКОМУ Р-НІ ГУ
МІНДОХОДІВ, 38521686 (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"
Дані про основний вид економічної діяльності:
85.31 Загальна середня освіта
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
відомості відсутні
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
відомості відсутні
Дата та час видачі виписки:
03.10.2013 14:01:35
Державний реєстратор

ЧОПИК М.В.

