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ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПСКАН ЛАЙТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
35904094

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 21000,
будинок 109

Вінницька обл.,

місто Вінниця,

ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
16.12.2020,

1001741070012006815

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:
СИВАЧЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 07.03.2012 - керівник
СИВАЧЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ - представник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
26.05.2008,

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ,

37507880

23.05.2008, 19730, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ВІННИЦЬКА ДПІ (М.ВІННИЦЯ), 43142454, (дані про
взяття на облік як платника податків)
28.05.2008, 02310320037/02314, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ВІННИЦЬКА ДПІ (М.ВІННИЦЯ), 43142454,
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
86.21 Загальна медична практика (основний);
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням;
86.10 Діяльність лікарняних закладів;
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86.22 Спеціалізована медична практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих
магазинах;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в
спеціалізованих магазинах;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н. в. і. у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
к о м п 'ютери;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і.
У-

Назви органів управління юридичної особи:
Відомості відсутні

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв 'язку:
Відомості відсутні

Номер, дата та час формування виписки:
458508371082,

16.12.2020 17:00:43

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

