
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-піднриємців та громадських формувань

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
24978555

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 4 5/1

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
20.11.2020, 1000701070010060841

Прізвищву 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:
ОСТАПЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 20.0 6.2020 - керівник 
ТАРАСОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - представник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
29.07.2015, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

30.10.2001, 26776, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДНІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про взяття на облік 
як платника податків)

17.07.2002, 01-027646, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДНІ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, З, (дані про 
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
84.22 Діяльність у сфері оборони (овіірвний) ;
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочнкх виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 
зберігання;



18.12 Друкування іншої продукції;
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею 
послуг;
85.42 Вища освіта;
85.5 9 Інші види освіти, н. в. і. у.;
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів;
95.2 9 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
56.29 Постачання інших готових страв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 
устатковання

Назви органів управління юридичної особи:
Відомості відсутні

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв*язку:
Відомості відсутні

Номер, дата та час формування виписки:
479198441486, 23.11.2020 16:34:39

Печерська районна в місті Києві державна Карташова М.П.
адміністрація


