
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Чорнолізький ліцей Тисменицької міської ради
ч Н . ; N :•! • 4 і- ! Н і н І

Ідентифікаційний код юридичної особи;
20562846

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 77471, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село 
Чорнол.ізці, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
21.01.2021, 1001161070006000161

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:
МЕЛЬНИК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ -"керівник
МЕЛЬНИК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 4•представник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
21.09.1995, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

21.01.2021, 5828, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДГІС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ТИСМЕНИЦЬКА ДПІ (ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН) , 431425519; (дані про взяття на 
облік як платника податків)

12.08.2013, 13.01.1065, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ТИСМЕНИЦЬКА ДПІ (ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН), 43142559, 3, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
85.31 Загальна, середня освіта, (основний)

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАСНОВНИК :



Запис про перебування юридичної особи
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв
80343634255

Вид установчого документа: 
Відомості відсутні

' в процесі припинення:

ІПалайська У.В.

Номер, дата та час формування виписки:
342673941661, 22.01.2021 10:05:50

Ілуманька районна державна адміністрація

І



Код доступу: 342673941661

Реєстраційний номер справи: 111600016102

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про 
юридичну особу" юридична особа ЧОРНОЛІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію! змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Статут (нова редакція)
5. Рішення Гисменицької міської ради

Документи отримав:
Шалайська У.В.
Тлумацька районна державна адміністрація

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, 
завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань) небуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібшідприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою: 
ІШр8://ихг.іппііизІ.»оу.ііа/иа/Ггее8еагсїі

Заявник:

____ _________________________
(прізвище, ім'я по батькові) (дата) (підпис)

Дата формування опису: 20.01.2021


