випискА

з €диного

державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ПРОФСПIЛКА СПIВРОБIТНИКIВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ
дЕ р}Itпродс пояtив слу}кБи в киiв ськIЙ оБлАс TI
I d енпаu фliкацiй t tlt ti ко d юр

40855662

Micцезн axodаrcеl

t t t

я

Украlна. 0вlзз,

to1l

u Dч ц н

uduч

lt

oi'

oi'

о

со

о с,о б u

б ч

:

:

Киiвська обл., Кисво-Свят.ошинський р-н, MicTO Вишневе,
ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 26

Щаmа mа номер запlлсу в €Duному depпcaBHoMy рееспtрi tорuDччнttх осiб, фiзччпuх осiбпidпрu емцiв m а zp ома d сь кuх ф орму в ан ь :

22.12

.202I, 100зз9107000зOlзв

9з

Прiзвuu4е, iлl'я пtа по баlпьковi осiб, якi lllaltlltlb ltpano B.lltHяlllll tорudачнi dii Bid iMeHi юрudччноi
особu без doBipettocmi, у mому чtlслi tlidltllcyBctlпu r)оzоворu, пlч l!QrlBHicппb обмесtсеttь ttlo\o
преdспtавн.lцпtва Bid iMetti юрuduчпоi особu:

Кривошесв Анатолiй Олексiйович

- керiвник

BidoM,octпi, otпlluMuHi в поряlку iнфrlрлl,tацiйноt взuсмоdii'ltliэtc €r)uH,tt,lt dqlucctBHttлI
ра€спtропI
юрuduчнttх осiб, фliзurtлtuх осiб - llidtlрuсмцiв пла z1loMar)cbKux фОРмllв(lнь lчla iнформацiliнulttlt
сuс lrхе"иа.rи u d ерл cart t пtх о р zat t.iB :

21

.09.2016, лЕржАвнА служБА стАт,истики укрА]ни, з75о7вво

21.09.2aL6, 101з161в6610, головнЕ упрАвлIння дпс у китвськIЙ оБлдстI,

КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ]НСПЕКЦIЯ (КИ€ВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
рАЙон) , 44096-1 g"7, (данi про взяття на облiк як платника податкiв)

21.09.20I6, 10000000129526, головнЕ упрАвлIF]ня дпс у киIвськIй
ОБЛАСТI, КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (КИеВОсвятошиНськиЙ рАЙон), 440g6-191, (данi про взяття на облiк як платника
сдиного внеску)
в

ud

ч еко н о,цiцrtоt diял

ь

н о

с

ltli :

94.2а ЩiяльнiстЬ професiйних спlлок (основний)

Назвлt opzctHiB уllравлiння лорudччноi особч :

КОНФЕРЕНЦIЯ/ ПРОФСПIЛКОВИЙ KOMITET/ РЕВIЗIЙНА КОМТСIЯ
Запuс ltpo перебувапня tорudччноi особtt в llpolqeci llрllпuнення:

вiдомостi

вiдсутнi

В ud у спlаtlо B.lozo dоку,uенпlа :

Вiдомостi вiдсутнi

орлlацiя dля зdiй crt et t tя з в' язк1l :
+ЗВ061 46419З6, +ЗВ0994645В04

Il t ф

t

Номер, dаmu пlа .rac фlорлtувпнttя Butltlcюu:

5з626ЗllВЗ91,

14.01 .2022 \2:52:40

Idентральне мiжрегiопальпе управлirlня MiHicTepcTBa

юстицii (м. Киiв)

Кучмила В.В.

