
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”

Ідентифікаційний код юридичної особи:
20657268

Місцезнаходження юридичної особи:
26300, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО 
ГАЙВОРОН, ПРОВУЛОК КАР'ЄРСЬКИЙ, БУДИНОК 2

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
13.06.1996, 12.09.2005, 1 425 120 0000 000149

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-п ідпр иємця:
БЕЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ (Відповідно до статуту) - 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:
КОЗАЧУК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ (крім підпису договорів, довіреностей, 
звітності, рахунків, фінансових документів та платіжних 
доручень), БЕЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ (Відповідно до 
статуту), КУЛІНІЧ РОМАН ЄВГЕНІЙОВИЧ (Відповідно до статуту)

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:
22.05.1995, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880 
28.10.1994, 13, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ,ГОЛОВАНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,ГАЙВОРОНСЬКА ДПІ(ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
РАЙОН), 43142606 (дані про взяття на облік як платника 
податків)
07.03.1991, 1107040097, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ГОЛОВАНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,ГАЙВОРОНСЬКА 
ДПІ(ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН), 43142606 (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 № 406-411 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
1107040097

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
49

Дата та час видачі виписки:
25.05.2020 08:25:39

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)


