
ВИПИСКА
з €диного державного реfСТРУ·ЮРИДИЧНИХ осiб,

фiзичних осiб-пiДПРИfмцiв та громадських формувань

ПРИВАТПЕ АКЦIОПЕРПЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДПИЙ
ЕЛЕКТРОМОПТАЖПИЙ ЗАВОД"

Iдентифiкацiйний код юридичноi' особи:
00110237

Мiсцезнаходження юридичноi' особи:
63460, XAPKIBCbКA ОБЛ., ЗМIIВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ MICbKOrO ТИПУ
СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ БАЛАКЛIЙСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 56

Дата державноi'реестрацй~ дата та номер запису в Единому державному реестр;
юридичнux осiб, фiзичнux осiб-пiдприемцiв та громадськux формувань:
05.05.1994, 19.10.2005, 1 458 120 0000 000233

Прiзвище, iм 'я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дй'вiд iмeH;
юридичноi' особи без дов;реностi, у тому числi пiдписувати договори, та наявнiсть
обмежень щодо представництва вiд iмeH; юридичноi' особи або фiзичноi'
особи-пiдприемця:
ВИНОКУРОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ - керiвник



Прiзвище, iм 'я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дй' вiд iMeHi
юридичноi' особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та наявнiсть
обмежень щодо представництва вiд iмeH; юридичноi' особи або фiзичноi'
особц-пiдприемця:
ВИНОКУРОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Дата та номер запису про взятmя на облiк, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв
статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду YKpaiitu, в якux юридична особа
перебувае на облiку:
19.09.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОI СТАТИСТИКИ,
21680000
05.10.1995, 2, XAPKIBCbКA ОБ'€ДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ЗМIIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39859695 (данi рро взяття на облiк як

платника податкiв)
06.05.1994, 0156, XAPKIBCbКA ОБ'€ДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ЗМIIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39859695 (данi про взяття на облiк як
платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНДI УКРАIНИ У
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.2013 N! 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстраТИВНОi реформи"

Дан; про основний вид економiчноi' дiяльностi:
27.12 Виробництво електророзподiльчоi та контрольноi апаратури

Дан; про реестрацiйний номер платника единого внеску:
0156

Клас професiйного рuзику виробництва платника единого внеску за OCHOвHUМвидом
його економiчноi' дiяльностi:
30

Дата та час видачi виписки:
16.08.2017 14:21:16

Внесено до реестру:

Сформовано документ:

ПIЛАТ О.М.

ПIЛАТ О.М.


