
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

товАриство з оБмЕжЕною вIдповrдАльнIстю
"лIтЕк тЕхнологIя"

I d е н пttt фl iKo цi й н tl ti ко d top ud uч t t oi о с о б tt :
4з2Oв59з

М ic цез н ахо dltce tt ня lop ttd uчн oi о с о б u :
021з1, м.киiв, проспЕкт григорЕнкА/ Будинок зв, оФIс 1

lаmа mа номер зоплtсу в €dttttoMy dерлrcавнолlу рессmрi юрttlлlчнttх осiб, Qliзuчнuх
о с i б- tt id ttp uем цi в mа zp олtаd с l, к llx ф орму в а tt ь :

04.09.201-9, 1 065 102 0000 0зlззб

Прiзвuuqе, iм'я mа по бапlьковi осiб, якi лlаюmь право в.trtltяпlлl tорuduчtti dii'Bid iMeHi
лорttdччно|особtt без dовiреноспti, у mому ,ttlcлi ttidпuсувапtu dоzоворu, m0 наявнiсmь
обмемсень ulоdо преdсmавнuцmв0 Bid iMeHi лорuduчttоi'особu або сlliзuчttоt
особu-пiDпрu€мtля:
СЕРДЮК ОЛЕГ СВГЕНТЙОВич - керiвник

],]]



Прiзвuще, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчuняmu юрuduчнi dit Bid iMeHi
юраDuчноt особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмеlсень щоdо преOсmавнuцmва Bi| iMeHi юрuduчноt особа або фiзuчноt
особа-пidпрu€Jпця:
вlдомостi вiдсутнi

.Щаmа mа ноJпер запuсу про вяmmя на облiк, назва mа idенmафiкацiйнi Koda opzaHiB

сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpa'iHu, в якuх юраDuчна особа
перебувае на облiку:
04. 09.2019, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноТ стАтистики,
2tбв0000
04.09.2019, 2651L9242464, головнв упрАвлIння дпс у м.кисвI, дпI
у дАрницькому рАЙонI (дАрницькиЙ рАЙон м.киевА) , 43I4L26,7 (данi
про взяття на облiк як платника податкiв)
04.09.20L9, 1000000]-613з95, головнЕ упрАвлIння дпс у м.кисвI,
дпI у дАрницькому рАЙонI (дАрницькиЙ рАЙон м.киевА) , 43141261
(данi про взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНДI УкРАlНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.0'7 .20LЗ N9 406-VIT
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнj_стративноi реформи"

,,Щанi про основнuй Bad економiчно'i diяльносmi:
25.11 Виробництво будlвельних металевих конструкцiй i частин
конструкuiй

,Щанi про ре€сmрацiйнuй нолrер плаmнuка edaHozo внеску:
1000000161зз95

Клас професiйно2о рuзuку вuробнuцmва пJtаmнuка eduHozo Bшecl(y за основнuм вudом
йоzо е ко н омiч н ot d iял ьн о с m i :
вiдоьсостi вiдсутнi

Внесено Do реесmр,
кривозовА т.в.

кривозовА т.в.

,Щаmа mа час вuDачi вttпuскu:
02.I0.2019 09:0 4z28

Сфорлlовано


