
випискА
з €диного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

товАриство з оБмЕжЕною вIдповrдАльнIст}о
"к_тЕлЕком"

Idенmафiкацiйнай коd юр ud ачноi особа:
4056з641

М ic цез нахо duce ння юр ud tлчноt ос о б а :
з6014, полтАвськА оБл., мIсто полтАвА, вулиця соБорностт,
Будинок 54

!аmа mа номер запuсу в €duному dерlrcавному реесmрi юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх
осiб-пidпраемцiв mа zpolпadcbкux формувань:
1з.06.20]-6, 1 588 102 0000 015449

Прiзваtце, iло'я mа по баmьковi осiб, якi лпаюmь право вчшняmа юраdачнi di'i Bid iлtенi
юраlшчноt особа без doBipeHocmi, у mоJиу чuслi пidпuсуваmа dozoBopu, mа наявнiсmь
обмеuсень щоdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрudачно'i особа або фiзачноi
особu-пidпрлл€л|ця:
АвАтор михАЙло миколАЙович керiвник



Ilрiзвuu4е, iм'я mа по бumьковi осiб, я.кi маюmь прttво 9чuняmu юрuduчнi iiii Bid iлленi
tорuluчноi особu без doBipeHocmi, у mому чuслli пidпuqlваmu DozoBopu, mа ,наявнiспль
оtiмелrcепь u4оdо преdспl.ttвнuцmва Bid iMeHi юрuduчноi особu або сРiзuчноt
особu-пidttрu€м.ця:
АIЗАТОР МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИL.I

/lаlпu mа номар запuсу про взяmmя на облiк, нtlзва mа iDенmuфiкацiйtti коdu opzaHiB
сtпOп7uсmuкu, MiHdoxoiiB, ПeHcitiHozo фонdу YKptl'iHu, в якuх лорuduчttа особсt
п е р е бу в а с, н ct обл i K|t ;,

1з . 0 6 .20I6, гоJlовнЕ уllрАвлIння рЕгIонАльноI стАтистики,
?",Iбв0000
1з.06.2аI6, 16011611оз92, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкLIIя у м.
IIОЛIЛRI 1,ОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ГIОЛТАВСЬКТЙ ОБЛАСТI,
З96В0655 (данi г]ро взяття на облiк як платника податкiв)
1з.06.2а|6, 1000000064вlIз, дЕржАвнА подАтковА тнспЕкцIя у м.
IlОЛТАtsI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI,
_]96В0655 (данi про взяття на облiк як платника сдиного внеску)

lIe гtiдляt ае постановцi на облiк в ПЕНСIII_I-1оМУ ФоНДТ УкРАтнИ у
зlз'язку :з прийнятт,ям Закону Украrни вiд 04.01 .20LЗ Ns 406-VII
"I1po ]знесення змiн до деяких законодавчl{х aKTiB Украrни у
:зв' язку :з проведенням адмiнiстративноr реформи"

/XaHi llpo осповItuй вuD eKoHoMirtHo[ diяльносmi:
6].10 Щj_яльt-tiсть у сферi проводовоIrо електрозв'язку

/|aHi про рессmрацiйнuй ноrпер плаплнuка с,duноzо внеску:
10о0000064в7lз

I{лас пpoclleciitHozo рttзuку вuробнuцmва плilmнuка еdьп.оzо внеску за основнrtлl вudом
tto zo е ко нолlirtн tlt d iял ь н о с mi :
вiд]омостi вiдсутнi

lаtпа mа чOс вudсtчi вапuсклl:
1tj.06.201€) 16:51:Зб

IlHeceHo io реесmру:
БЕгмА н. в.

С флорtп ова н о do куме н m :

БЕгмА н. в.







АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Юридична адреса:
вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна
Адреса для зв'язкiв та листування:
вул. Набережна Перемоги, 50, м. Днiпро, 49094, Україна
Телефони: 3700 (безкоштовно з мобiльного)     (056) 735 32 82
www.pb.ua         e-mail: help@pb.ua

Полтавське ГРУ
36014, м.Полтава, вул.Шведська, 2
МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570

№ 210125SU08012300   вiд 25.01.2021p.

ДОВIДКА
   Надана клiєнту К-ТЕЛЕКОМ ТОВ,

ЄДРПОУ/ДРФО 40563641, Полтавське ГРУ, МФО 305299,
в тому, що йому вiдкрито рахунок(ки):

№ UA423052990000026000011200911, валюта UAH (Українська гривня),
вiдкритий 19.01.2021p.

За мiсцем вимоги

Заступник Керiвника
напряму по розробцi
продуктiв ГО (РКО)

Шаврова М.П.

Щоб переглянути цей документ в електроннiй формi:
1. Зайдiть на igov.org.ua, роздiл "Документи"
2. Оберiть "Пошук документа за кодом"
3. Оберiть тип документу "Довiдки/виписки, наданi клiєнтом до вiзових центрiв"
4. Введiть код довiдки - i Ви зможете завантажити електронну копiю з електронно-цифровим пiдписом


