ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗПОСТАЧ" ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГ АЗ"
*

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39456152

Місцезнаходження юридичної особи:
46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА О Б Л ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ,
ШЕПТИЦЬКОГО, БУДИНОК 2 0

ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
24.10.2014, 1 646 102 0000 009519

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:
БОБРІВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (Згідно Статуту) - 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:
відомості відсутні

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:
27.10.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
27.10.2014, 191814136052, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ), 43142763 (дані про взяття на облік як
платника податків)
27.10.2014, 10000000282889, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ), 43142763 (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФЬНДІ УКРАЇНИ у
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Д ані про основний вид економічної діяльності:
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні)

трубопроводи

Д ані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000282889

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
12

Дата та час видачі виписки:
06.12.2019 16:13:42
_иззггпт..

Внесено до реєстру:

4

ш

й, .1

;і- 1

ФЕДІВ О.С

а.й о-о*••

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України
від 2 5 листопада 2С.І.6 року №
3359/5)
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ФЕДІВ О.С,

