
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВIЛЪНОГО
ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТ€ДIЯЛЪНОСТI

КIРОВОГРАДСЪКОi ОБЛАСТI

Idенmuфiкацiйнtлй коd юр uduчнoi особu:
26144 08 5

Мiсцез н axod мс ення юр ud uчноi о с о б а :
25006, кlровогрАдськА оБл., MICTO кропивницькиЙ/ вулиця
покровськА , Будинок 4

,Щаmа deplKaBHot р,ессmрацii, dаmа mа номер запасу в edaHolvty depatcaBHolvty peecmpi
юр ad ачн uх о с iб, ф iз uчн uх о с i б -пid пр аем цi в mа zр о м ad сь каж ф орму в ciH ь :
26.01 .200L, 11. 10.2005, 7 444 ]-20 0ооо оо1901

Прiзвuu4е, iлr'я mш по баmьковi осiб, якi луtаюmъ пршво вчuняmа юрuduчнi dtii'Bid iMeHi
юраdачноi особu без doBipeHocmi, у moJyly часлi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмееrcень шqоdо преdсmавнацmва Bid iMeHi юрuduчноi особu або фiзачно'i
особа-пidпрu€л4ця:
ТИЩЕНКО МИКОЛА АНАТоЛIЙОВИЧ - керiвник



Прiзваu4е, iм'я rпа по баrпьковi осiб, якi лиаюmь право вчuняmu юрuduчнi dii Bi| iлteHi
юрudtlчноi особtl без doBipeHocmi, у moJyty часлi пidпасуваша doeoBopu, mа налвнiсmь
облwенсень uцоOо преdсmавнuцmва Bid i,lиeHi юраdачноi особа або фiзuчноi
особа-пidпрu€Jиця:
ТИЩЕНКО МИКОЛА АНАТQЛIЙОВИЧ

,Щаmа mа номер запuсу про вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opeaHiB
сmаmасmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украiнu, в якtIх юраDuчна особа
перебувае на облiку:
21 .02.2002, головнЕ упрАвл]ння рЕIIонАльноi стАтистики,
2!6в0000
04 . 0з . 2002, 641 в, кропивницькА оБ, сднАнА дЕржАвнА подАтковА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI,
З9484073 (данi про взяття на облiк як платника податкiв)
18.03.2002, L7310012, кропивницькА ов l сднАнА дЕржАвнА поддтковд
]НСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI,
3948407З (дан1 про взяття на облiк як платника единогQ внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНД] УкРАiнИ у
зв'язку з приЙняттям Закону Украiни вlд 04.01 .20!З N9 406-V]I
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украrни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"

laHi про основнай вud еконопtiчноi iliяльносmi:
85.59 Iнш1 види освiти, н. в. i. у.

,Щанi про ре€сmрацiйнuй HoJvIep плалпнuкш сduноz:о внеску:
11 31 Q01 2

Клас професiйноео рuзuлЕ вuробнuцmва плаmнака edaHozo внеску за основн1.1лl BadoM
йоzо еконолwiчноi diяльносmi:
J

flаmа mа час вudачi вuпuскu:
07.08.201В 09: ЗL:l4

Внесено do реесmру:

Сформовано dокуменm:

гончАрЕнко о.м.

гончАрЕнко о.м.
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