




ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00371995
Місцезнаходження юридичної особи:
08662, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГРЕБІНКИ, ВУЛИЦЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКА, БУДИНОК 5
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
09.04.1996, 07.09.2005, 1 333 120 0000 000410
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:
МАЙСТРУК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - керівник

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:
МАЙСТРУК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ, ВОЛОШИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА (НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ВЛАДИ)
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
08.05.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 
29.12.1994, 3-10, КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39471029 (дані про взяття на облік як платника податків) 
09.04.1996, 100305433/10075, КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39471029 (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-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" 
Дані про основний вид економічної діяльності:
28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
100305433/10075
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
32
Дата та час видачі виписки:
20.04.2017 11:21:30
Внесено до реєстру:

ДЕХТЯРЕНКО О.І.

Сформовано документ:

ДЕХТЯРЕНКО О.І.


