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Серія ААВ № 290916

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ЛУКАШШСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА МИ 
СТУПЕНІВ ІМЕНІ ОЛЕГА ЧЕПЕЛЕНКА 

БЛИЗНЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

ідентифікаційний ко юридичної особи;
25864730

Місцезнаходження юридичної особи:
^64860, ХАРКІВСЬКА ОВД., БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛУКАШІВКА, 
ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 45

Дати державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці в громадських формувань:

’24.11.1998, 20.05.2009, 1 449 120 0000 000313

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-підприємця:

ІПРОЦУН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА - керівник
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Прізвище, т’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-підприемця:
ПРОЦУН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Дати та номер запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
12.01.2001, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
ЛОЗІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН), 
39900355 (дані про взяття на облік як платника податків)
06.12.2012, 2011, ЛОЗІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕ Г>М Г7\ Т~> Т Т 7 \ ГТГА ТТ 7 \ ППТУГМ О 7 \

ІГ / і с п и  ГІГА 1 і  УУ/ДГА Г г Щ  и п

ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У х а р к і в с ь к і й о бл а с т і 
(БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН), 39900355 (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-УТІ 
"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 єоиного внеску:
2011

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:

Дата та час видачі виписки:
09.02.2016 12:35:11

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:

САЛЮТІНА В.М.
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САЛЮТІНА В.М.


