ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
РАДЕЛ ИЦЬКИЙ Н А ВЧ А Л ЬII О- В И ХО В11И Й КОМ Г1Л Е КС
(ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД М И СТУПЕНІВ
-Д О Ш К ІЛ Ь Н И Й НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) МИКОЛАЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОІ О РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код ю ридичної особи:

25558005

М ісцезнаходж ення ю ридичної особи:

Україна, 81646, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Раделичі,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 24

Д ат а та номер запису в Єдиному держ авному рессш рі ю ридичних осіб, фізичних осіб
підприємців та громадських формувань:

-

15.01.2021, 1004011070013000077

Прізвище, ім'я та по бат ькові осіб, які м аю т ь право вчиняти ю ридичні д ії від ім ені ю ридичної
особи без довіреност і, у тому числі підписувати договори, та наявність обмеж ень щодо
представництва від імені ю ридичної особи:

КРАШЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
КРАШЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - представник

Відомості, от рим ані в порядку інф орм аційної взаєм одії міме Єдиним держ авним реестром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ти громадських формувань та інформаційними
системами держ авних органів:
-

24.09.1998, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
20.03.2017, 132119052768, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МИКОЛАЇВСЬКИЙ
РАЙОН), 43968090, Юридична особа не перебуває на обліку в органах
Міндоходів у зв'язку з обслуговуванням централізованою бухгалтерією,
(дані про взяття на облік як платника податків)
04.01.2005, 1701-01326, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МИКОЛАЇВСЬКИЙ
РАЙОН), 43968090, 3, (дані про взяття на облік як платника єдиного
внеску)

Види економічної діяльност і:

85.31 Загальна середня освіта (основний)

Назви органів управління ю ридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування ю ридичної особи ч процесі припинення:

Відомості відсутні

Нид уст ановчого документ а:

Відомості відсутні

Інформація для здійснення з в ’язку:

66625

Номер, дат а та час формування виписки:

409837906773,

18.01.2021 09:

М иколаївська районна держ авна
Л київської області

. Іукомеька В.Г.

