ВИПИСКА
з Сдиного державного реестру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприемців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЫИСТЮ
"А2-ГАЗ"

Ідентифікаційний код юридичноі особи:
37624159
Місцезнаходження юридичноі особи:
25001, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
УШАКОВА, БУДИНОК 1А
Дата та номер запису в Единому державному реестрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприемців та громадських формувань:
12.04.2011, 1 444 102 0000 007584
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, якімають право вчиняти юридичні ді'івід імені
юридичноі особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичноі' особи або фізичноі
особи-підприемця:
ПАНЧЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА - керівник

Прізеищв, ім 'я та по батъкові осіб, які мають право вчиняти юридичні діі від імені
юридичноі особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичноі' особи або фізичноі'
особи-підприемця:
ПАНЧЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду Украіни, в яких юридична особа
перебувае на обліку:
13.04.2011, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОІ СТАТИСТИКИ,
21680000
13.04.2011, 1511, КРОПИВНИЦБКА О Б 'СДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
39484073 (дані про взяття на облік як платника податків)
12.04.2011, 17380610, КРОПИВНИЦБКА О Б 'СДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КІРОВОГРАДСБКІЙ ОБЛАСТІ,
39484073 (дані про взяття на облік як платника единого внеску)
Не підлягае постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАІНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украіни від 04.07.2013 № 406-ѴІІ
"Про внесения змін до деяких законодавчих актів Украіни у
зв'язку з проведениям адміністративноі реформи"
Дані про основний вид економічноі діяльності:
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Дані про реестраційний номер платника единого внеску:
17380610
Клас професійного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом
його економічноі діяльності:
17
Дата та час видачі виписки:
03.05.2018 11:14:32
Внесено до реестру:
ГРОХ А.А.
Сформовано документ:
САЛОВА О.М.
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