
випискА
з €диного дер)кавного ресстру }оридичних ос1б

та ф1зичних ос!б-п1дприсмц1в

лу1су1чшнськийнАвчАльно_виховнуь1\комплшкс
''зАгАльноосв!тня |школА !_11

с тупш н!в-д о !шкпль ний нАвчАльн у1й зАклАд''
слАвутсько| РАйонно! РАди хмвльницько|

оБлАст!

!ёенупшф1кац1йншй коё гор шё шчно1 особ ш:
221 в1 1 21

Р[1с цез нахо 0эке ння 10р шё шчно[ ос о б ш :
з 0 0 61-, хмвльницькА оБл . / слАвут ський рдйон, свло лисичу, | вулицяшк]льнА/ Будинок 11

!атпш ёерэкавно| ресстпрац1[, 0аупа !па но{'цер 3апшсу в €ёшно/у'у ёерэкавнол'у ресс*пр1горшёшнншх ос1б гпа ф1зшчн!!х ос|б-п]ёпрш€!пц!в про в!{'/.1очення 0о €ёшноео
0ерэкавно2о ре€с,пру:
29.о1-1999, 25.01.2о05, \-666 120 0000 0000зв

|1р1звшщ€, й'я упа по баупьков! ос1б, як1.гиаго!пь право вчшняупш к)рш0шчн| ё1[ в10 йен]
горш0шнно[ особш без йов|реностп1, у !пол'у чшсл1 п1ёпшсува!пш ёоеоворш' п'(' наявн1супь
обтшеэкень щоёо пре0стпавншц!пва в|0 йен1 торшёшнно[ особш або ф!зшнно[
особш-п10пршслоця:
чАБАновА гАлинА юхим1внА кер1вник



[1р|звшще, й'я !па по баупьков1 ос|б, як| гпаго!пь пр{!во вчшня!п11 
'орш0шчн! 

ё!1 в|0 йен|
горшёшнно[ особш без ёов1реностп1, у п'о,]у1у чшсл1 п!ёпшсуваупш ёоеоворш, !па ншявн]супь

об"шеакень щоёо преёсгпавншц/пвш в10 йен1 торш0шнно[ особш або ф1зшнно[
о с о б ул- го | ё ло р шсл! ця :
чАБАновА гАлинА юхим]внА

!штпа !пш но{'|ер 3апшсу про в3я!п7пя на обл1к, на3ва упа 1ёентпшф1кац1йн1 коёш ореан!в

с!паупшсп'шкш' Р1]н0охо01в, [1енс|йноео фонёу {кра|нш, в як!/х горшёшнна особа
перебува€ на обл|ку:
11 . 0 2 . |999, головнп упРАвл1ння Рпг1онАльнот стАтистиктА,
21-6в0000
слАвутськА оБ'еднАнА дп] гу дФс, 39564з01 (дан1 про взяття на
обл1к як платника податк1в )

05.05.2015, 10000000391695, слАвутськА оБ!сднАнА дп1 гу дФс,
з9564з01 (дан1 про взяття на обл]-к як платника сдиного внеску)

Ёе п|длягае постановц1 на обл1к в пвнстйному Фонд1 укРА1ни у
зв'язку з прийняттям 3акону }кра7ни в1д 04.01 .201з ш9 406_у11
'' |]ро внесення зм1н до деяких законодавчих акт|в }кра 7ни у
зв' язку з проведенням адм|н1стративнот реформти''

!ан1 про основншй вшё еконогп!чно[ ё]яльносуп1:
в5. з1 3агальна середня осв1та

!спн| про ресстпрац1йншй но]'4ер пло!пншка с0шно?о внеску:
10000000з9\695

!(лас профес!йноео рш3шку вшробншц!пва плаупншкш сёшно2о внеску 3а основншл1 вшёот+ц

йо ао е ко н отп]чно[ 0 ]ял ьн о с уп1 :

з

!атпа !п{' чшс вшёшч1 вшпшскш:
06.05.2015 74:10:41
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''

!ержавний реестратор
;

€ ф ортп о в ан о ё о кутпе н гп :

!ержавний ресстратор

"1.1
..{

коРоБчук о. с.

тищук о. м.


