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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦ1В 
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ВИПИСКА 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-иідприємнів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ БАЛЕКС" 
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Ідентифікаційний код юридичної особи: 
00383343 

Місцезнаходження юридичної особи: 
61001, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 
БУДИНОК 135,А 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 
юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення: 
10.11.1994, 18,03.2013, 1 480 145 0000 055274 
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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: 
ЛІСКЕВИЧ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ (згідно 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: 
ЛІСКЕВИЧ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ (згідно до статуту) 

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких 
юридична особа перебуває на обліку: 
28.11.1994, 8, ДПІ У МОСКОВСЬКОМУ Р-НІ М.ХАРКОВА Х/0 ДПС, 
22705929 
20.03.1991, 0019", Управління ПФУ в Московському районі 
м.Харкова, 22682655 
05.09.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
2 1 6 8 0 0 0 0 

Дані про основний вид економічної діяльності: 
10.8 9 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до 
інших угруповань 

Дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності: 
21 

0019 

Дата та час видачі виписки: 
20.03.2013 16:39:48 

Державний реєстратор 
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ЩЕРБИНА Л.М. 


