випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

"ФIнАнсовА компАнIя,,АртуА,,

Idенmuфiкацiйн uй Kol юр

40210з91

Mic

цез н ажо

l еrc е ння юр

ud

ачноi особ u:

ad uчн o'i

особu

:

02127, м.киТв, xAPKIBcbKE шосЕ, Будинок 207-2оз

Щаmа mа номер запасу в €duному lерltсавнолtу peecmpi юрuduчнuж осiб, фЬuчнаж
осiб-пiDпр uемцiв mа zроtпаdськuх формувань :

71.02.2016, 1 070 102 0000 06181з

Прiзвuu4е, itп'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmа юрuDачнi dii Bid iMeHi
Юраduчноi особu без doBipeHocmi, у mо,uу чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обмеlсень u4оdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юраdачно'i особu або фiзuчно'i
особа-пiDпрu€Iуrця:

РАБЦУН СЕРГIЙ

ПЕТРоВиЧ керlвник

вчuняmu юрtлduчнi tii Bid iMeHi
прiзваtце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право
dozoBopu, mа наявнiсmь
юрuduчно'i оссlбtt без loBipeHocmi, у mому чuапi пiлпuсуваmа
особu або фiзuчно'i
обмеlсень ulоОо ,rреdсmiвнuцmва Bid iMeHi юраduчно'i
особа-пilпрuе"uця:

вiдомостi вiдсутнi

фяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdа opzaHiB
в якuх юрuDuчна особа
сmаmuсmuкu, MittdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpa|iHa,
перебувае на облiку:

про
,Щаmа mа номер запасу

11,.о2.2о16, головнЕ упрдвлIння рЕгIондльнот стдтистики,

21680000

дпI
tL.02.2016, 265516о2о141, головнЕ упрдвлIння дФс у м,кисвI,
з94з9980
у голосItвському рдЙонI (голосIiвськиЙ рдЙон м,киевд),
(данi прО взяття на облiк як платника податкiв)
у м,кисвI,
11.02.2Ot6, 1оOоOоOо558482, головнЕ упрдвлIння дФс
м,киевд),
рдйон
дпI у голосIlвському рдйон] (голосIrвський
внеску)
зg4з9980 (данi про взяття на облiк як платника сдиного
УКРДIНИ у
Не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнсIЙнОму Фонд1
N9 406-VII
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд О4,01 ,2013
Украiни у
''Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
зв,язкУзпровеДенняМаДмiнiстративноiреформи''

faHi про основнuй вud економiчноi diяльносmi:
та
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування

пенсiйного забезпечення), н, в, i, у,
i

номер плаmнuка edaHozo BHeclE:
,Щанi про реесmрацiйнuЙ

1о000000558482

BHectE за основнам BadoM
Клас професiйно?о рuзuку вuробнuцmва плаmнака eduHozo
йоzо еко н омiч

н

o'i

d

iяльн

ос

mi :

5

fаmа mа час

BuOa,ti вuпuскu:

внесено do
*
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