
випискА
з €диного дер}|(авного ре€стру к)ридичних ос!б,

ф|зинних ос1б-п|дприсмц!в та громадських формувань

товАРиство з оБмвжвно}о в|дпов!дАльн!ст}о
''кРу[3нийд!м''моРський в0яж''

! 0 енпошф1кшц|йн шй ко 0 гор ш0 шчно[ о с о б ш :
зв25в7в9

Р[1с щез нахо ёокення тор ш0 шнно[ ос о б ш :
01054, м.ки[в, вулиця БульвАРно-кудРявськА, Будинок з3 Б

,\апоа п'ш нол|ер 3ап'/су в €0шно:пу ёероюовно;пу ресспор1 торшёшннт,сх ос1б, ф|зшнншх
о с1б-п! 0 пр шелоц1 в тп а ер оло а 0 с ь к 

']х 
ф ортпу в ань :

18.06.2о|2, \ 074 \о2 0000 о42641

[!р!звшще, й'я упа по баупьков1 ос1б, як!;пштоупь пршво вчшняупш горшёшнн! 01[ в]0 !лаен!

юрш0шнно[ особш без 0ов1реностп!, у !по,]|'у чшсл1 п10пшсувапош 0оеоворш, !па наявн!споь

об;пеоюень щоёо пре0споавншц!пва в]0 ]:уоен| торш0шнно! особш обо ф1зшнно!
особш-п!ёпршел'ця:
мАнзБнюк в1ктоР1я миколАтвнА * кер{вник



[1р|звшще, й\ упа по батпьков! ос|б, як|.глоуоупь право вчшня,пш торшёшнн1 0![ в!ё йен]
юрш0шнно[ особш без ёов1ретсосгп!, у п'ол'у чшсл| п1ёпшсуватпш 0оеоворш' !па наявн!супь
об.шеоюень що0о пре0стпавншц,пва в|ё йен1 торшёшнно[ особш або ф|зшнно[
особш-п!ёпршс]|'ця:
в{домост{ в1дсутн|

,|атпа !па нол|ер запшсу про в3я'п,пя на обл|к, на3ва упа ]йенупшф!кац!йн1 ко0ш ореан!в

с1па!пшс,пшкш, |[1н0охоё|в, !1енс!йноео фон0у |кра[нш, в як'1х торшёшнно особа
перебувос на обл1ку:
19. 0 6.201-2, головнБ упРАвл1ння Рцг1онАль1{от ст^тистики,
2\680000
19.06.2012, 4441з' двРжАвнА подАтковА 1нсппкц]я у
шпвчЁнк1вському РАйо}11 головного упРАвл1ння дФс у м.кисв1,
3956!761' (дан1 про взяття на обл!к як платника податк|в)
19.06.2о1'2' оз_67258*' двРжАвнА подАтковА 1нспвкц1я у
шпвчвнк1вському РАйон1 головного упРАвл1ння дФс у м.кисв1,
з9561"16] (дан1 про взяття на обл1к як платника сдиного внеску)

!1е п!длягае постановц{ на обл{к в ппнс1йному Фонд1 укРАтни у
зв'язку з лрийняттям 3акону 9кра[ни в1д 04.01 .2о\з ш! 406_у]1
''|{ро внесення зм1н до деяких законодавчих акт|в }кра1ни у
зв'язку з проведенням адм|н|стративно[ реформи''

[ан! про основншй вш0 еконоло|чно[ й|яльносуп1:
7 9 .72 .[|яльн|сть тур!лстичних оператор|в

,{ан| про ре€сп'рац1йншй но,]1|ер п]'аупншк(' е0шноео внес'9:
0з_61258 *

1(лас профес1йно?о ршз!'щ вшробншцтпва пла!пншка с0шноео внес1у 3а основн!/л' вшёоло

йо ео екон о;п1чн о[ ё ]яльно стп| :
'7

[атпа ,па час вш0ач| вшпшскш:
13.04.2о16 1-2:45:11

Бнесено 0о реестпру:
соБолевА в.л.

€форлоовано ,оща:оаентп: 
соБолсвА в. л.


