
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдпри€мцiв та громадських формувань
.i

ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНIЙ МУЗЕЙ (ГАЛЕРЕЯ
МИСТЕЦТВ) IMEHI МИКОЛИ ЯРОШЕНКА

I d е п m uф iкацiйн uй коd top ud tlч tt ot о со б u :

0222з 9 4 5

Mic цез нажоdске ння юр ad ач Hot о со б u :

Украlна, збо2о, Полтавська обл., MicTo Полтава, вулиця свропЕЙськА l

будинок 5

[аmа mа номер запuсу в" €duному diepшcaBttoMy,peecmpi юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб,
пidпрuемлqiв mа zpoMadcbKux форлlува н ь :

09.0 9 .2020, 100588101 0020004 в4з

..]
Прiзваще, iлп'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрudачнi dii Bid iMeHi юрчduчноt

особч без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь обмелrcень uцоdо

преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчнОt особu:
КУРЧАКОВА ОЛЬГА МИКОЛАiВНА - керiвник
курчдковд ольгд микоЛАiВНА (Повноваження: Вчиняти дi1 вiд iMeHi
юридичноi особи, у тому числi пiдписувати договори тощо,, Подавати
документи для державноr реестрацir вiд iMeHi юридичноr особи) _

представник

BidoMocmi, оmрuманi в поряdку iнформацiitноt взаемоdi|i MiHc €duнuм dерлtсавнuм ре€сmром
юрudччнuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuемцiв mа zpoMalcbKux формувань mа iнформацiйнuмlt
сuсmемалlа dерuсав нuх орzанiв :

0в.08. 1994, дЕржАвнА служвА стАтистики укрАiни, з7507вв0

20.03.2OI1, 160119065231, головнЕ упрАвлIння дпс у полтАвськIЙ
оБлдстI, упрдвлIння у м.полтАвI, дп1 у м. полтАвI (м. прлтдвд) ,

4з14283l, (данi прО взяттЯ на облiк як платника податкiв)

21.о9.2009, 162806з56, головнЕ упрАвлIння дпс у полтАвськIЙ оБлАстI,
упрдвлIння у м.полтдвI, дпI у м. полтАвI (м. полтдвд) , 4з142831, 9,
(данi про взяtrтя на облiк як платника sдиного внеску)

В u d u еко н омiч Hot d iял ь нос пl i :

Ф-r*"r r i,u, h/JлсоJ/4 ýгr_*о
'un.u 

ryr"---!Ц



91 .02 Функчiювання шаузеiв (основний)

Назвu opzaHiB управлiння юрuduчно'i особu:
виI]иЙ-зАсновник, виконАвчиЙ-дирЕктор

запuс про перебування юрuduчно'i особu в процесi прuпuнення:
Вiдомостi вiдсутнi

i

Bud усmановчоzо dоtЕменmа:
Вiдомостi вiпсутнI

Iнфорллацiя dля зdiйснення зв'яз ку:
+з8 (053) -256-з5-40, +з8 (053) -256-07-з1

Номер, dаmа mа час формування вuпuскu:
4639L2234884, 09.09.2020 17 z2lз49

.Щепартамеrrт з питань реестрпчii Стешенко Т.В.
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