
ВИПИСКА 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

ШКЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ИІ 
СТУПЕНІВ ІМЕНІ МАР'ЯНА КОРЧАКА ЯВОРІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
22398538 

Місцезнаходження юридичної особи: 
81050, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ,, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 
ШКЛО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
30.05.1995, 18.02,2005, 1 412 120 0000 000246 

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від ічені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця: 
ДУБИК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА - 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: 
ДУБИК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 

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: 
22.01.1996, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000 
20.03.2017, 133319062511, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ,ГОРОДОЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ,ЯВОРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ (ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН), 43143039 (дані про.взяття на 
облік як платника податків) 
28.09.2009, 28.01-2630, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ,ГОРОДОЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ,ЯВОРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ (ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН), 43143039 (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-УІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи" 

Дані про основний вид економічної діяльності: 
85.31 Загальна середня освіта 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 
28.01-2630 

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

Дата та час видачі виписки: 
07.11.2019 15:07:42 

Внесено до реєстру: 

Сформовано документ: 

ТЕСЛЯ Б.Ф. 

ТЕСЛЯ Б.Ф. 


