




ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАiНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ СТАТИСТИКИ У ЛУГАНСЬКIЙ ОБЛАСТI
Вiддiл статистики у Новоайдарському районi

вул.Кiрова,l, смт.Новоайдар, Луганська обл., 93500
тел.(0645)9 -20-60, факс:(0645)9-40-46, E-mail: novoaidar@lugastat.lg.ua

30.01.2015 р. Np39-33l21 На Ns11 вiд З0.01.2015 р.

ЩАСТИНСЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВIТНlI
САНАТОРНА ШКОЛА-IНТЕРНАТ I-II СТУПЕНIВ
ГОРБЕНКО ОЛЕНА BIKTOPIBHA
9 1480, лугАнськА оБл., новоАЙдАрськиЙ
р_н, м.щАстя,
вул. рЕспуБлIкАнськА, Буд. 55

На Ваш запит надаемо вiдомостi з Сдиного державного ре€стру пiдприемств та ОРганiзаЦiй УКРаiЪИ
(сдрпоу).

Станом на З0 сiчня 2015 року в СЩРПОУ значиться :

ЩДСТИНСЬКД ОБЛДСНД ЗДГДЛЪНООСВIТНЯ СДНДТОРНД ШКОЛД-
IHTEPHAT I-II СТУПЕНIВ

Iдентифiкацiйний код _ 2015 648З; Правовий статус суб'екта - юридична особа;
Мiсцезнаходження - 442З110100 91480, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., НОВОАИДАРСЬКИИ

р_н, м.щАстя, вул. рЕспуБлIкАнськА, Буд.
55;

Керiвник - ГОРБЕНКО ОЛЕНА BIKTOPIBHA;
Телефон - 642960090; Факс - 642960О90;
класифiкацiйнi данi:
Органiзацiйно-правова 430 КОМУНАЛЪНА ОРГАНIЗАЦUI (УСТАНОВА, ЗАКЛШ);
форма госrrодарювання
Iнститучiйний сектор економiки - s.1312 Регiональнi та мiсцевi органи державного

управлlння;
Види дiяльностi за КВЕЩ-2010:
85.31 Загальна середня ocBiTa;
85. 10,Щошкiльна ocBiTa;
Орган державного управлiння за Класифiкацiсю органiв державного управлiння КО.ЩУ -

Обласнi, Киiвська та Севастопольська MicbKi ради (код - 1004)

Реестрацiйнi данi:
.Щата первинноi реестрацii - 1З.04,\99З;

Щата та номер ocTaHHboi ресстрацiйноi дii -28.10.2013; N9 - 138210б0010011852;
мiсце rrро""д.""я останньоi рЕсстрАцIЙнА СЛУЖБА ЛУГАНСЪКОГО МIСЪКОГО

реестрацiйноi дiт упрАвлIнFI'I юстицIi лугАНСЬКОi ОБЛАСТI.

В.о. начальника вiддiлу

Вик. Шевченко о.В.
Тел.о991485462

Н.В. Валуйська



W
€ДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕ€СТР ЮРИДИЧНИХ ОСБ ТА ФIЗИЧНИХ ОСIБ _ ПIДПРИ€МЦIВ

дЕр}кАвнА рЕе стрАIIrй rлд
сл}rжtБА )гItрАIни

випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб

та фiзичних осiб-пiдприсмцiв

lЦАСТИН СЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-IНТЕРНАТ I_II СТУПЕНIВ

Idенmuфiкацiйнай Kod юр ud uчноi особ u:
201564вз

Mic цез нахо dеrcення юр аl ачноi особ а :
914 в 0 , лугАнськА оБл . , новодйддрський рдйон, }4ICTo ]цАстя,
ВУЛИЦЯ РЕСПУБЛIКАНСЬКА, БУДИНОК 55

,Щаmа deplcaBHot реесmрацi|i, dаmа mа номер запuсу в €dанолtу dермсавнолtу реесmрi
юраdачнах осiб mа фiзuчнuж осiб-пidпрuе,uцiв про вl{Jlючення do €luноzо
deplcaBHozo ре€сmру:
з0.05.2000, 19.12.2006,1 зв2 120 0000 011в52



Прiзваu4е, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi "uаюmь право вчаняmu юраdачнi diii Bid i,ueHi
юрuduчноi особа без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmа dоzоворu, mа наявнiсmь
об"uенсень u4оdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчно'i особu або фiзачно'i
особа-пidпрu€лпця:
горБЕнко олЕнА BIKTOPIBHA (признАчЕнА дирЕктором з 01.09.20L7
р. згIдно рIшЕння Ns6/B вIд з1.0в.2011 р.) - керiвник

Ilрiзвuu4е, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi rпаюmь право вчuняmu юрudачнi dii Bid iMeHi
юраDuчноi особu без doBipeHocmi, у mолrу часлi пidпасуваmu lozoBopu, mа наявнiсmь
обменсень u4оOо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юраdачноi особа або фiзuчно'i
особа-пidпра€мця:
ГОРБЕНКО ОЛЕНА BIKTOPIBHA (ПРИЗНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ З
01.09.2011р. згlдно рIшЕння N,6/в вIд з1.0в.2011 р. )

fаmа mа номер запасу про ffiяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi Koda opzaHiB
сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpaiHa, в якuх юраduчна особа
перебувае на облiку:
01. 05. 199з, головнЕ упрАвлIння рЕгтонАльноI стАтистики,
216в0000
17 . о з .L99], о2] 49, стАроБ]льськА одпI (новоАЙдАрськЕ
ВIДДIЛЕННЯ), ЗВ60912З (данi про взяття на облiк як платника
податкiв )

2L.02.199L, L2о2оlооз6, стАроБIльськА одпI (новоАЙдАрськЕ
ВIДДIЛЕННя), ЗВ60912з (данi про взяття на облiк як платника
единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНС]ЙНоМУ ФоНДI УКРАтНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украrни в:-д 04.01 .20IЗ Ns 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украrни у
зв' язку з проведенням адмiнiстративноr реформи"

faHi про основнuй вud еконо.t+tiчноi diяльносmi:
В5.З1 Загальна середня ocBiTa

Данi про ре€сmрацiйнuй ноJпер плаmнака еduноzо Bшecl<y:
L2а20100зб

Клас професiйноzо разuку варобнацmва плаmнака edaHozo внеску за основнuлl BadoM
йоzо економiчноi diяльносmi:
з

/|аmа mа час ваlачi вuпuска:
З0.01.2015 0В:З6:57

крАвцовА Io. в .

крАвцовА I0. в.

внесено do
fiержавни

.Щержавн


