
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

громАдсысА сп1лкА "укрА1нсысА плАвАльнА
АСОЦ1АЦ1Я "МАСТЕРС "

Iдентuфiкщiйнuй код юрuдuчноt особu`.
39001682

Mic цезнбtходження юрuдuчноt особu:
03134,    М.КИ1В,    ВУЛИЦЯ   С1М'1   СОСН1НИХ,    БУдИНОК   3

дата та номер запису в €дuному державному ре€стрi юридичних осiб, фiзuчнuх
осiб-пiдпрuсііщiв та щомадських формувань :
02.12.201З,     1074102    0000    047776

Прiзвuще, iм'я I'IіIа по батьковi осiб, якi маюгtть право вчиняти іорuдшнi дiil вiд iменi
іорuдuчI€оt особи без довiреностi, у тому чuслi пiдпuкуватu договорu, та наявнiсть
обмежень щодо представнщтва вiд iменi юрuдuчнdt особи або фiзuчноi
особu-пiдпрu€мщ:
САВЧУК  ОЛЕкСАНдР  АНАТОл1йОвИЧ   -   керiвник



Прiзвuще, iм'я та по баті,ковi осiб, якi маіоть право вчиняти юрuдuчнi дт~l вiд iменi
Iорuдuчно.l особи без довiреностi, у тому чuслi пiдпuсуватu договорu, та наявнiсть
обмежень щодо представнщтва вiд iменi юрuдuчноt особи або фiзuчно.t
особu-пiдпрu€мця:
вiдомостi  вiдсутнi

дата та номер запису про взяття ш облiк, назва та iдентuфiкацiйнi коди органiв
статuстuкu, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду УкраIтIu, в яких юридшна особа
перебува€ на облiку:
03.12.2013,    ГОЛОВНЕ   УПРАВЛ1ННЯ   РЕГ1ОНАЛЬНО1   СТАТИСТИКИ,
21680000
03.12.201З,    265913190769,    ГОЛОВнЕ   УПРАВл1ННЯ   дФС   У  М.КИев1,    дП1
у  шЕвчЕнк1вському  рАйон1   (шЕвчЕнк1вський  рАйон  м.киевА) ,
39439980   (данi  про  взяття  на  облiк  як  платника  податкiв)
ОЗ.12.201З,    100000ООО70212,    ГОЛОВНЕ   УПРАВЛ1ННЯ   дФС   У  М.КИ€В1,
дп1  у  шЕвчЕнк1вському  рАйон1   (шЕвчЕнк1вський  рАйон  м.киевА) ,
3943998О   (данi  про  взяття  на  облiк  як  платника  сдиного  внеску)

не  пiдлягае  постановцi  на  облiк  в  пЕНС1йНОмУ  ФОНд1  УКРА1НИ  у
зв'язку  з  прийняттям  закону  украiни  вiд  о4.07.2013  №  406-VII
"Про  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв  Украiни  у
зв' язку  з  проведенням  адмiнiстративноi  реформи"

данi про основний вид економiчноl дiяльностi:
94.99  дiяльнiсть   iнших  громадських  органiзацiй,   н.   в.   i.   у.

данi про ре€стрщiйttuй номер платника сдшого внеску..
10000000070212

Клас пl]офесiйного ризику шробнuі[тва платшка €дu:Iюго внеску за основним видом
його економiчно.t дiяльностi..
1

дата та час вuдачi вuпuскu:
15.05.201911:37:09

Внесено до ре€стру:

Сформовано документ..
(пiдпункт  4  пункту  1  Наказу

Мiнiстерства  юстицil  Украiни
вiд  25  листопада  2016  року  №
3359/5)


