випискА
з €диного державного ресстру Iоридичних rэсiб,
фiзичнlих осiб-пiдприсмцiв та громадськI{х форlпlувань

,[,ОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"А.мIнА-лIзинг груп,,

Idепmuфiкацiйtuuй Kod tорudltчttоi' особ u:
41?.il)6056
Mic

цез нахо dэrcепня ю р аd uчн tl'i

особ u

:

010з0, м.ки,Iв, вулиця пироговА, Будинок 2/з1

[аmа mа номер запuсу
о

с,

в €duному

iб-п id пр uем цiв mо zр о м

2в

.

аdськ

llx

depucaBHoMy peecmpi юрudччнuж осiб, фiзччнчх
ф о рму

в

ан ь :

09.2018, 1 070 102 0000 07в32з

Прiзвuще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрudtлчнi di'i Bi| iMetti
tорut)uчноi'осоtiu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обменсень u4оdо преdсmавttuцmва Bid iлленi юрuduчноt особu або фiзuчноi'
ос,обu-пidпрu€лlця:
ДiэОI,IIН РОСТ]ХСЛАВ ЮРIЙОВИЧ - керiвник

Прiзваtце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрuduчнi dii Bid iMeHi
юрuduчно'i особtt без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсувumu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмеuсень щоdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноt ос:обu або фiзuчно'i
особu-пidпрu€tilця:

вiдомостi вiдсутнi

mа нол4ер запuсу про взяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi Kodu opzaHiB
сmаmuсmuкu, fo,fiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpaiHu, в _якuх юрuduчна особа
перебувае на обlliку:

,,Щаmа

01. 10. 2018, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноI стАтистики,
21680000

2в.09.201в, 26551в2з1,722, головнЕ упрАвлIння дпс у м.кисвI, дпI
у пЕчЕрськоIчIу рАЙонI (пЕчЕрськиЙ рАЙон м.кисвА) , 4зlцt261 (данi
про взяття на облiк як платника податкiв)
28.09.2018, 10000001з07250, головнЕ упрАвJIIння дпс у, м.киOв1,
дпI у пЕчЕр(:ькому рАЙонI (пЕчЕрськиЙ рАЙоI] м.киевА) , 4з1412(,1
(данi про взяття на облiк як платника сдиного внеску,)
Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙН()МУ ФОНДI }'КРАiНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.201З Nt 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкрсLiни у
зв' язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"
,Щанi про основнuй вud еконоtпiчноi diяльносmi:

64.91 Фiнанс:овий лiзинг

laHi

про реесmллацiйнuй ноJиер плаmнuка eduHozo внеск,у:

10000001зO7i]50

Клас професitлноzо ршаку вuробнацmва плаmнuка еduноzо внеску за ocHoBHuJv BudoM
йо zo

е ко н

омiч

н

o'i

d

iяль но с mi :

вiдомостi в:lдсутнi

!аmа mа час

04.0з.2020

впесено do

Сформовано

вллdач,

осиIlЕнко д. о.

осипЕнко д.о.

