
ВИПИСКА 

з €диного державного ре€стру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдпри€мцiв та rромадських формувань 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "ATOH-XXI" 

lдентифlкацiйний код юридичноi' особи: 
37441008 

Мiсцезнаход:женн.я юридичноi' особи: 

03035, м.киrв, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, БУДИНОК 3 , ОФIС 19 

Дата та номер запису в единому державному peecmpi юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприемцiв та громадських формувань: 

25.11.2010, 1 073 102 0000 019889 

Прiзвище, iм, 'я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дzi' вiд iменi 

юридичноi особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та наявнiсть 

обмежень щодо представництва вiд iм.енi юридично;· особи або фiзичноi 

особи-пiдприемця: 
ЛЮБАРЕЦЬ АНДРIЙ ЮРIЙОВИЧ - керiвник 



ЛрЬ•uще, iм 'я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дif вiд iменi 
юрuдuчноi особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та наявнiсть 
обме:нсень щодо представництва вiд iменi юридичноi особи або фiзичноi· 
особи-пiдприемця: 
вiдомостi вiдсутнi 

Дата та номер запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв 
статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду Украiни, в яких юридична особа 
перебувас на облiку: 
26.11.2010, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРА!НИ, 37507880 
29.11.2010, 31469, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИ€ВI, ДПI У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОН! (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИ€ВА), 43141267 
(данi про взяття на облiк як платника податкiв) ·- -
26.11.2010, 10-22740, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИ€ВI, ДПI У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОН! (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИ€ВА), 43141267 
(данi про взяття на облiк як платника единого внеску) 

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНДI УКРА!НИ У 
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.2013 № 406-VII 
"Про внесения змiн до деяких законодавчих актiв Украiни У 
зв'язку з проведениям адмiнiстративноi реформи" 

Данi про основний вид економiчноi· дiяльностi: 64.91 Фiнансовий лiзинг 

Данi про ресстрацiйний номер платн'ика единого внеску: 10-22740 

Клас професiйного ризику виробництва платника единого внеску за основяим видом 
його економiчно,· дiяльностi: 

· 23 

Дата та час видачi ви11иски: 21.07.2020 11:39:34 

Внесено до реестру: 

Сформовано документ: 
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ДУРБIЙ А.В. 

ДУРБIЙ А.В. 


