
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

комундльний здклдд "кдм,янський Фдховий
музичниЙ колЕдж" днIпропЕтровськоi

оБлАсноi рАди"

Idенmuфiкацiйнuй Kod юрud uчноi особu:
02214 48 4

М ic цез нажо d lсе ння top uD uчноt осо б u :

519зв, днIпропЕтровськд оБл., мIсто кдм,янськЕ, вулиця миколи
лисЕнкА, Будинок 58

fаmа dераrcавноi реесmрацii, dаmа mа номер запuсу в €duнолtу dерlсавному реесmрi
юр ud ччн uх о с iб, ф iз чч н uх о с i б- п id п р u ем цi в mа zp oJ}t ad с ь к uх ф орму в ань :

29.о9.199в, 14.о5.2оо5, r 22з \20 0000 001010

Прiзвuuце, i.ry'я mа по боmьковi осiб, якi tпаюmь право вчuняmu юраduчнi Dii Bid iMeHi

юрuDччноI особu без doBipeHocпti, у mойу чuслi пidпuсуваmu lоzоворu, mа наявнiсmь

облrенсенЬ u4odo преdсmавнuцmва вid iMeHi юрuduчно'i особu або фiзuчно'i
особu-tlidпрu€.\|ця:
ВЕЛИКОДНА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА - керiвник



Прiзвuu4е, iлr'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юраduчнi di:i Bit iMeHi

юрuduчноi особu без lовiреносплi, у mому чuслi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь

обменсень щоdо преdсmавнuцmва BiD iлtенi юраduчноi особа або фiЗаЧНОt
особu-пidtlрu€л|ця:
ВЕЛИКОДНА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА

,Щаmа mа номер запuсу про вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коОu opzaHiB

сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонOу YKpa'iHu, в якltх юраduчна особа

перебувае на облiку:
of . rr. 1991, дЕрждвнд служБд стдтистики укрдiни, з7507880
19.0g.1994, 24з, головнЕ упрдвлIння дпс у днIпропЕтровськIй
оБлдстI, кдмlянськЕ упрдвлIння, кдмtянськд дпI (м.кдм|янськЕ) ,

43145015 (данi прО взяттЯ на облiК як платника полаткiв)
31.0з.2000, 04090202з4, головнЕ упрАвлIння дпс у
днIпропЕтровськIй овлдстI, кдмlянськЕ упрдвлIння, кдм,янськд
дпI (м.кдм,янськЕ) , 4з\45015 (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 04.07.2013 N, 406_VII
''Про внесення змiн до деяких законодавчих актlв Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"

[aHi про основнuй вud економiчно'i diяльносmi:
85.42 Вища ocBiTa

,Щанi про реесmрацiйнuй номер ruлаmнuка еduноzо BHeclE:
04 0 902 02з4

юлас професiйноzо рuзuку вuробнuцmва пJIаmнака edaHozo внеску 3а основнlцу, BudoM

йоzо еко номiчн oi d iялt ьн о сmi :
з

[аmа mа час ваdачi вапuскu:
04. 0 6.2020 10: 02: 03

Внесено dо реесmру: yPAIII о. в.

УPAIII о. в.
Сфорлловано


