
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та грома ських формувань

МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ДШГЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Idенmuфiкацiйнuй коd нtрuduчtлоi' особu :
2659з428

Мiсцез нахо d н сен ня юр u duч н о i о со б u :

YKparHa, 87500, !онецька обл., MicTo Марiуполь, ПРОСПЕКТ
ВУДIВЕЛЬНИКIВ, будинок l29-A

[оmа mа ноJйер запuсу в €dаному dерuсавнолtу реесmрi юрuduчнuх осiб, фiзччнuх осiб-
пidпрuемщiв mа zpoMaDcbKux формувань :

з0 .12 .2020, 10 027 4,7,7,7 0 0150 0!429

Прiзвutце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi моюmь право вчuняпru юрudччtti dii Bid i,пeHi юрulачно'i
особа без doBipeHocmi, у mолrу чuслi пidпuсувоmu dozoBopu, mа наявнiсmь обмемсень щоdо
преdсmавнuцлпва Bid iMeHi юрuduчноt особu:
трофименко Микола Валерiйович (згiдно зi статутом) - керiвник

BidoMocmi, оtпрuмонi в поряdку iнформоцiйноt взаемоdit MiHc €duttuм depeKaBttuM ре€сmрOм
юрuduчltuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuемцiв mа zpoMadcbKux формувапь mа iнформацiйнuмч
сuсmа)rамu iераrcавнuх opzaHiB :

05. 0,7 .2004, дЕржАвнА служвА стАтистики укрАlни, з75о7880

05.08.2004| 9I4, ГоЛоВнЕ УПРАВЛIннЯ ДПС У ДонЕЦЬкIЙ оБЛАСТI,
ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН
М.МАРIУПОЛЬ), 4З142826, (данi про взяття на облiк як платника
податкiв )

08.07.2004, 05-40-01-5164, головнЕ упрАвлIння дпс у донЕцькIЙ
ОБЛАСТI, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТкоВА ]нспЕкцIя (цЕнтрдльниЙ рдйон
м.мАрIуПоль), 4з142в26, з, (данi про взяття на облiк як платника
единого внеску)

в аdu еко ноtпiчноi diяльносmi:
85.42 Вища ocBiTa (основний) 

,.

85.59 Iнш1 види освiти, н. в. i. у.;
85.60 Допомiхна дiяльнiсть у сферi освiти;



12.20 Дослiдження й експериментальнi
гуманiтарних наук;
бВ.20 Надання в оренду й експлуатацlю
нерухомого майна

Наз в u opzaHiB у пр авл iння юрu d чч н oi. о со б u :
ЗАСНОВНИК

Номер, dаmа mа час форлlування вuпuскu:
1-625566261,29, 31 .12.2О2О 08:О5:20

{епартамент по роботi з aKTrfBaMII Марiупольськоi
MicbKoi ради

3апuс про перебування юрuduчноi'особu в процесi прuпuнення:Вlдомостi вlдсутнi

в ud ус mано в чоzо do кумен mа :
Статут

Iнфорлtацiя dля зdiйснення зв'язl<1l :
+38 ( 062) -95з-22-7 о , +зв ( о62) -95з-22-52,

розробки у сферi суспiльних

власного чи орендованого

+38 ( 062) -953-22-5о

Буланова Н.€.


