
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
’' Т.Б.М.-У КР АЇН А''

Ідентифікаційний код юридичної особи:
31111213

Місцезнаходження юридичної особи:
03083, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПРАПОРНА, БУДИНОК 26

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
04.09.2000, 03.05.2006, 1 068 120 0000 015401

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:
ПОДГОРНОВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ - керівник
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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:
ПОДГОРНОВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ

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:
05.09.2000, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
12.09.2000, 24237, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39468461 (дані про взяття на облік як платника податків) 
26.03.2002, 0319924, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
39468461 (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:
46.73'Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічним обладнанням

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
0319924

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
23

Дата та час ^идачі
19.12.2016

СКУЛЬСЬ Т . А .
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Apostille
Апостиль

(Convention dc La Haye du 5 octobre 1961 
Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна. Україна

Цей офіційний документ
2. підписаний Скульеька Т А.

3. у якості приватного нотаріуса
4. містить ! 
проставлену 
печатку - 
штамп

приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу

1 Іідтверджено

5. в м. Києві 6. дата 122.12.2016
7. ким завідувачем сектору Міністерства юстиції 

України Даценко Д.А.

8. за № 1103249

9. Печатка / штамп 10. Підпис

Проставл єно електрон но- пи фровий 
підпис (печатко) Міністерства юстиції 
України

■ИрВШЯМІш ш ії
S

v_

Проставлено електронно-цифровим підпис (печатку) Міністерства юстиції України. 
Проставлено електронно-цифровий підпис посадової особи Міністерства юстиції України 

та міс і и і ь ід іуальнс зображення зразка підпису цієї особи.

Для перевірки видачі апостилю, див. www.apostille.minjust.gov.ua

Electronically and digitally signed (stamped) by the Ministry o f Justice o f Ukraine. 
Electronically and digital!', signed b\ the official o f the Ministry o f Justice o f Ukraine and 

accompanied by the image of his/her signature

To verify the issuance of this Apostille, see www.apostille.minjust.gov.ua

Signe (timbre) cn version numerique et digitalc par le Ministere de la Justice de Г Ukraine. 
Signe en version numerique et digitale par le fonctionnaire du Ministere de la Justice de 1’Ukraine 

et accompagne de Г image de sa signature.

Cette Apostille pent ctrc verifiee a I'adressc suivante: www.apostille.minjust.gov.ua
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_________-Я г  '__________________________ , ________  ___________ - j l ^  •

Прошито, пронумеровано та скріплено ©£_( ) арк
В.о. начальника Голосіївського районного у місті Києві відділу 
державної реєстрації актів ; цивільного стану Головного 
територіального управління юстанції у місті Києві 

грудня 2016 І.М. Гловацька
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