
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзи.Iних осiб-пiдприсмцiв та грома ських формувань

ЛКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,,ЧАСIВОЯРСЬКИЙ
вогнвтривкиЙ комБIнАт l l

I l енmuфiкацitI Hlt й KoD юр ud uч t t,oi' о со б ч :
0 01 9I1,7 з

Мiаqез н ахо d мсе н.ня lopu Duчно i о со б t t :
YKpaiHa, в4551, .Щонецька обл. , Бахмутський р-н, MicTo Часiв Яр (пн) ,
вул.I]ентральна / будинок 1

fаmа mа номер 3апuсу в €duному dерэrcавному рееспорi lopltdurtHux осiб, фiзuчнuх осiб-
ltidltp uелlцiв пtа zp oMad ськuх форлtуваt tb :
17.09 "202I, 1002 5411 7004700401в

Прiзвttоце, iлl'lt пtа tlo бапlьl<овi осiб, якi мсttопlь lxpano вчrtttяпх,l loplldurttti dii'Bid iMeti юрuduчttоi'
особu без loBipettoctlti, у пlомУ ,tлtслi пidtltlсуваmч dozoBopu, mа паявttiсtлlь обмелсень u4оdо
преdсmавнuцmва Bid iмепi юрudччltоi' особu:
СИМОНЕНКО РУСЛАН ГЕОРГIЙОВИЧ/ ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,
0з.09.2020 (голова ПравлiннЯ - rrенеральний директор) - керiвник

вidолlосmi, опlрu.uаlli в поряdку irlформацiйноi взаемоdii'лti;пс €dшшм deplrcaBttug реесmром
кlрuluчнuх осiб, фiзu,tltltх осiб - пidпрuемцiв пла zpotпadcbkux формуваtlь ,r7а iлtформацiйнuмtt
с u с пlел| ам u d eparcaB tt ttx opza HiB :
14. 09.1994, дtrржАВнА служБА стАтистики укрАiни, 375о7вв0

16.0з.L994, J6, головнЕ упрАвлrння дпс у донЕцькrй оБлдстf, Бдхмутськд
дЕржАвнА подАтковА ]нспЕкцIя (БАхмуТськиЙ рАЙон), 44оlоlв7, (данi про
взяття на облiк як платника податкlв)

0В.04.199З| 05-02-04-0070/0502з, головнЕ упрАвлIння дпс у донЕцькIй
ОБЛАСТТ, БАХМУТСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕкLIIя (Бдхмутський рдйон),
440101в7, 55, (данi прО взяття на об.lriк як платника единоrrо внеску)

В u D u еко l toш i,tt t o'i diяльttо с llli :
2з.20 Виробниц|гво вогнетривких виробiв (основний) ,.

01.11 ВирощУвання зернових культур (KpiM рису) , бобових культур 1
насiння олiйних культур;



01.41 РозвеДення великоi рогатоi худоби молочних порiд;
0в.12 !обування пlску, гравiю, глин i каолiну;
10.41 Виробництво олir та тваринних жирiв,.
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
10.71 ВиробНицтвО хлiба та хлiбобулочних виробiв,. виробництво
борошняниХ кондитеРськиХ виробiВ, TopTiB 1 тiстечок нетривалоrrо
зберiгання;
46 "21 оптова торгiвля зерном/ необробленим тютюном, насiнням i кормами
для тварин;
46.2З Оптова торгiвля живими тваринами;
46.зз оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олlями
та жирами,,
90.02 l,яльНlстЬ iЗ пiдтримкИ т,еатральних i концертних заходiв,.
9З.19 Тнша дiяльнiсть у сферi спорту;
46. 90 Неспецiалj_зована оптова торгiвля,.
41 "11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
60.10 !iяльнiсть у сферi радiомовлення;
4I.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

Назвu opzaltiB управлittltя tорuduчrtоi' особu:
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

Запuс про перебуваtrltя tорuduчttоt особч в процесi прuпuнення:
Вiдомостi вiдсутнi

В ud ус mаl to в ltu zo doKyMe tt ltla :

Вiдомостi вiдсутн1

Iнформацiя lля зdiйснення зв'язку:
+ЗВ (062) -1 41-29-66, http:www. chok.ua, officeGchok.ua

Номер, dаmа mа час формування вuпuскu:
з6506зв9506з, 2з.09. z2lz26

Приватlrий lloTapiyc Сабilrа Л.В.
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