
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
i,(DIHAHс ЕлIт компАнI,'

Ilенrпафiчaцiйlluй коl юрuаuч оi особu:
42746155

М ic цез 11 ахоl 1tce t! н л юр ul ччноi особ u:
0з150?. м.киIв, вулиця прЕдслАвинськА, Будинок з7, оФIс 51о

Дапа пlа номер запuсу в €laHoMy lерлrавному рееспрi юрulччпut осiб, фiзuчньх
ос iб-пiапрuел цiв hrа zpoLtladcbKu* формувань:
10.01.2019, 1 070 102 0 000 0в0594

Прiзвuulе, i,tt'л tпа по балпьковi осИ, якi маюлпь право вчuлrflлftu юрuОччнi dii вid ЫeHi
юрuОuчноi особu без loBipeHoctпi, у tпому чuслi пidпцсувапu dozolopa, пла наявнiсrлль
обмеlсень цоdо преdспавнuцrпва Bid iценi юрulцчноi особч або фiзuчноi
особu-hidпрuемцr:
НАJIеСНА олЕНА ГЕннддТТВНд (зIiдно до статуту) - керiвник



Прiзвлtulе, i,лt'я tпа по бапrьковi осiб, якi маюпrь право вч|lняпlu юрuluчнi dii Bid LйeHi
юрuduчноii особч без doBipetocftri, у lrloMy чuоd пilпuсуваrпu dоzоворu, па наявнiспь
обмеlкень u\оlо преlспавнuцrпва Bil iMeцi юраluчноi оеобu або фiзuчноI
особu-пidпрu€.цця:
вiдомост1 в iдсутвi

Доrrlа ,flа номер запuсу про взяпlпlл па обпiк, на3ва rпа ilенпlафiкацiйнi коdu ор2апiв
сlпаtпuспuкu, Mitdoxodit, Пенсiйно2о фонlу Yкpail!a, в якllх юрuЬuчпа оеоба
перебувае па облiку:
11.01.2019, гOловнЕ упрАвлтння рЕгIонАJIьноТ стАтистики,
21680000
10.01.2019, 2655\9аа661з, головнЕ упрАвлIння дФс у м.кисвI, дпI
у пЕчЕрському рдЙонI (пЕчЕрськиЙ рдЙон м.кисвд) , з94з99во (данi
про взяття на облiк як платника податкiв)
10.01.2019, 100000014087з2, головнЕ упрАвлlння дФс у м.киевI,
дп1 у пЕчЕрському рАЙонт (пЕчЕрськиЙ рАЙон м.lмевА) , з94з99во
(данi про взяття на облiк як платника едйво!о внеску)

не пiдлятае постановцi на облiк в пЕнс]Йному Фонд] укрдтни у
зв'язку з прийняттям Закону Укра]-ни вiд 04.07.201З N! 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украlни у
зв' язку э проведенням адмiнiстративноl реФорми"

,Щапi про осповнuй вud екопо iчноi liяльносltli:
64.19 IHmi видй !рошовото посередництва

Данi про рееспрацiйнuй номер Llаrпнuка еОuно2о внес^!:
100000014087з2

Клас професiйноzо рuзuку вuробнuцлпва плалпнuка edu$ozo внесл), за осповнurl вudом
i! о 2о е ко в омiчв oi l iя,,l ь нос пi :
вiдомостl вiдсутнi

Дапа па час вulачi вuпuскu:
19.06.2019 70:46|72

Внесено lо ре€спру:

Сформовано Оокуменп:

литвин А. с.

литвин А. с.


