
 

 

 

 

 

ВИПИСКА 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ "ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
01039599 

Місцезнаходження юридичної особи: 
14017, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 
БУДИНОК 39 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
23.01.1997, 14.02.2005, 1 064 120 0000 001030 

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 або фізичної 
особи-підприємця: 
КЛИМЕНКО АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ - керівник 



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 або фізичної 
особи-підприємця: 
КЛИМЕНКО АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ 

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку: 
18.04.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  
18.03.1997, 01348, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.ЧЕРНIГОВI 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39483123 (дані 
про взяття на облік як платника податків)  
25.01.1991, 0802/25264, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.ЧЕРНIГОВI 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39483123 (дані 
про взяття на облік як платника єдиного внеску)  

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку 
з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи"  

Дані про основний вид економічної діяльності: 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 
0802/25264 

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності: 
2 

Дата та час видачі виписки: 
13.05.2016 15:52:42 

Внесено до реєстру: 
 НОСЕНКО Ю.І.
 
Сформовано документ: 
 НОСЕНКО Ю.І.
 


