випискА

державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань
з €диного

товАриство з оБмЕжЕною

вIдповIдАльнIстю

"€вроьз

лтдll

I d енmuфiкацiйнuй Kod юрudtлчноt особu :

41665589

Мiсщез нахо dнсення юрudачн ot

о со б u

:

yKpaiHa, 1В002, Черкаська обл., ддiсто Черкаси,

ВУЛИЦЯ IОГОЛЯ, бУДинок

1з7

€ аному dерlсавному реесmрi юраdачнuх осiб, фiзачнах осiбd
ськах ф орму в ань :

,Щаtпа lпа номер запuсу в

пidпрu емщiв

04.

tп

а

zp ом ad

1L.2020, 1000711070010045L22

Прiзваtце, iм'я tпа по баtпьковi осiб, якiмаюtпь право вчuняrпu юраdачнi dii Bid iMeHi юраduчноt
особu без dовiреносtпi, у mому часлi пidпасуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь обмеuсень u,todo
преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноi особu:

охртмЕнко юрIЙ АнАтолтЙович керiвник

BidoMocmi, оmрuманi в поряdку iнфорлtlацiйноt взаемоdii MiHc €duнuм dераrcавнuм ре€сmром
юраduчнuх осiб, фiзuчнах осiб - пidпрuемцiв mа zромоdськuх формувань lпа iнформацiйнамu
сuсmеJиш}аu dермсавнuх opzaHiB :

]_8.1о.2о1,7

,

дЕржАвнА служБА стАтистики

укрАiни, з7507880

17.1o.2OL7 , 082,71"l2514,76, головнЕ упрАвлIння дпс у чЕркАськIЙ оБлАстI,
уiIрдвлIння у м.чЕркАсдх, дпI у м.чЕркдсАх (м. чЕркдси) , 43142920,

ЗL.L2.2О20, (данi про взяття на облiк як платника податкiв)

дпс у чЕркАськIЙ
овлдстI, упрдвлIння у м.чЕркдсдх, дпI у м.чЕркдсдх (м. чЕркдси) ,
4ЗL4292О, (данi про взяття на облiк як платника единого внеску)
]_7.

]_

o.2OL,l

,

]_00оOо0]_0з7891, головнЕ упрАвлIння

вudа економiчноi diяльно сtпi :
46.1 1 оптова торгiвля твердим, рiдкипа,

газоподiбним паливом

1

подiбними продуктами (основний) ;
46.1,2 дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудаI\ди, металамИ та
проI\4исло вими хiмiчними речовинами ;
47. З0 Роздрiбна торгiвля пальним;
35. 14 Торгiвля електроенергiею;

з5.22 РозподiЛеннЯ газоподiбногО палива через мiсцевi (локальнi)

трубопроводи/,

З5.2З Торгiвля rrазом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

Назвu opzallir управлittttя лорuduчноi особtl :
ЗАГАЛЬНТ ЗБОРИ УЧАСНИКIВ. ДИРЕКТОР
3апuс про перебувшпlя toptldurtttoi особtl в проlцесi llрuпuнеlпш:

Вiдомостi вiдсутнi

Вud усmаrtовчоzо loKyM енmа:

Вiдомостi вiдсутнi

htфорлчtацiя dля зdiйu rcння з в'язку :

0971В969З1, eurogazltdGukr. net

Номер, dаtпа rпа час формування вuпuска:
444В695280В0, 06 .LI.2020 0В:48: ЗЗ

Управлiння
MicbKoi ради

з питань державноi ресстрацii

Черкаськоi

й'и';i
Гончар К.О.

