
випискА
з €диного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АвАтор юА,,

Idенmафiкацiйнuй Kod юрuduчн oi особ а:
4з42з21 5

Мiсцез нахоdlсення юр ud uчноt о с о б u :
зв120, полтАвськА оБл., полтАвськиЙ рдЙон, сЕло тАхтАуловЕ,
вулиця пЕршотрАвнЕвА, Будинок 11з

fаmа mа Horyrep запuсу в €duнолtу dерэtсавнолtу peecmpi юрudачнuх осiб, фiзачнuх
о с iб - п id пр u ем цiв mо zp o.Mad с ь кuх ф орлtу в а н ь :
21.12.2019, 7 511 702 0000 004920

Прiзвuu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmа юрuduчнi dii Bid iMeHi
Юрuduчно'i особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обменсень ацоdо преDсmавнuцmва Bid i-ueHi юраduчноI особа або фiзuчноt"
особu-пidпрu€лlця:
АВАТор МИхАЙло миколАЙович - керiвник



Прiзваще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi лwаюmь право вчuняmu юрudачнi di'i Bid irпенi
ЮРаduчноi особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмемсень u4оdо преDсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчноi'особu або фiзuчно'i
особа-пiDпрлt€лиця:
вiдомостi вiдсутнi

,Щоmа mа ноJпер запасу про вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB
СmаmuСmака, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украtнu, в якuх юрuduчна особа
перебувае на облiку:
2з.12.2019, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноi стАтистики,
216в0000
21.!2.2019, 162419з4з55в, головнЕ упрАвлIння дпс у полтдвськIЙ
ОБЛАСТI, ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛ]ННЯ, ПОЛТАВСЬКА ДПI (ПОЛТАВСЬКИЙ
РАЙОН), 4З142ВЗL (данi про взяття на облiк як платника
податкj_в )

2L.L2.2019, 100000 01,1024зз, головнЕ упрАвлIння дпс у
ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI/ ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛ]ННЯ, ПОЛТАВСЬКА ДПI
(ПоЛТдвСьКИЙ рдЙоН), 4зI42ВЗI (данi про взяття на облiк як
платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНоМУ ФоНДI УкРАТНИ у
зв'язку з приЙняттям Закону Украiни вiд 04.01 .20tЗ N9 406-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни у
зв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"

faHi про основнuй Bud еконо.rytiчноt diяльносmi:
61.10 Щlяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

[aHi про ре€сmрацiйнай нол|ер rurаmнuка еduноzо внеску:
100000011024зз

Клас професiйноzо рuзuку варобнuцmва плаmн.uка eduHozo внеску за основнrtлl BadoM
йо zo е ко ноtwiч н o'i D iял ь н о с m i :
вiдомостi вiдсутнi

[аmо mа час вudачi вuпuсклt:
2з.t2.2079 14:0В:07

внесено lo
о. м.

о. м.



HAIIIOHAIbHA KOMtCtfl,
uo 3ArRcHro€ AEPXABHE pEryJroBAHHfl

y coEPI 3B',fl3Ky TA IHOOPMATI{3AUII
Byl. XpcularuK,22, M. Kuis,0l00l. re:r./dlaxc: (044) 202-00-10, (044) 202-00-22. rc:r. (()-1-1) l()l-(X)--+i

lrttp.//u'ww.nkrzi.gov.ua. c-rnail: oflicc(al.nkrzi.gov.r.ra. kaburin doc(rr,nklzi.{or,.ua.
Ko,,r €/{P[IOY 37994258

TOB (ABATOP tOA)
Byn. Co6opHocT'i 54,
Nr. flonrasa
36014

BI,ITflI
3 pe€c'rpy oreparopin, nponafr4epin reJreKoMyuircaqifi

J\b :/n 325

fIoeHe uaiiueuvnaHHfl rcpr{Au.tHoi oco6u a6o npi:nuu1e, iM'fl, lrn
6arrxoei (:a nannuocri) Qi:u.lHoi oco6n - nignpueuqr

Tonapucruo r
o6uexesoro
nirlnonila,ruHic'r ro

''ABATOP IOA''

KoA ra €APIIOy - Arrfl rcprrAuquoi oco6u a6o peecrpaqiiiHufi
HoMep o6,rircoeoi KaprKH rrJrarHr.rma nogarxiu a6o cepir ra
HoMep racrropra (a.ru Qi:uuuux oci6, nxi uepe:l cuoi pe,ririiiui
rleper(oHaH un ni,1uon"rfl rcTr,cfl niq npu fi Hnrrq pe€crpaqifi Horo
HoMepa o6,rixosoi Kaprr(u [JrarHrrKa nolarrcin ra o$iqiftHo
noniAouu.rul fipo qe niqnoni4uuii rcourpolgouufi opraH i
Iralorb aigruirxv s nacnopri) - als Si:uvnux oci6 - nignpuetrqie

43423275

Micrle:Haxoillr{eHHfl - A!'rq mpuglrqnoi oco6u a6o ruicqe
rpo1fir.rBaHHfl - AJ.rfl Qi:u.rHoi oco6u - niqnpuemqt

38720 flo,rrancsxa
floJrrascsKnil ce.,lo
Taxravloee By"rIHuq
llepurorpaeHeea I l3

A;1peca .1.rfl -llrc'r'\,RaHHfl 38720 flo.u'r'aRcuma
fIo"urancrxNfi ce.'lo
Taxray,roee B)'iruqrr
flepruorpasHena I l3

Korrlan'r'ui jtani:

EriI. iriE

HoMep rele$ouy 0503050590;
0670000360

Ho\tep Saxc1,

cl&ex'rporrHa a,qpeca avator(n)ukr.net
N9111-3097/1 lir srA 15.07.2020
rliulrHcsrufi M.Bl (ronosur.ri cnellianifi)
15.07.2020 13;28



anpeca oSiUiiiHoi cropiuxu n
Mepexi IH'r'epueri (ra

llpirnuule, iM'fl, no 6arsxosi (:a Harrnnoc.ri) xepinuuxa Analop Nluxaii..rlu
Nf llKoJlai.i0su.l

lara peecrparlii noniqolrreHHfl n HKp3I 24.02.2020

BurI ra ofiilc'r'eJ'rexouyHixaqiiiHrrx [ocJry., irrpopn uqin ,rpo o.rpnN{aHi ,riu.*rrli, ror*rnrepuropin, Ha qxiil :AifrcHroerscr 4in,rr,uicrs y ceepi ,.r.*o*rynixartifr

Bug re,rercouyuixaqifi uux
Il()cJryt-

Onuc reJrer(oMyHixauifi nux rrocJryr

Craryc:aqnHr.rrca /
Hasna nu4y
Te,'reKoMyHixaqifiuoi
TIOCJIVTU

Ouuc nr4y
Te!'reKoMyrrimauifi uoi rrocJryt-]t

Teprropin, ua rxifr
:aiiiclrroerucs
girlsHicrs y cSepi
TeJreKoMvHircauiii

Oneparop /
HaAanuq floc,ryr
rrpoBoiloBoro
Aocryrry Ao
IHrepHery
CIIO}KI{BAIIAM

3a6esneqeHns Moxfl usocri
3'€AuaHHq rcinueeor.o
o6,ragHauHr crror(rrBaqa 3

IHrepHerou 3 Br{r(opxcraHHrM
n iAn.rroqeHHs .[o rlposoAoso'i
uepexi 3a AorroMot-oro uiguoro
a6o xoarcciaJr bHot-o rca6e,rro,
OTITOBOJIOKOHHOIO

ni4x.uroveunr. FTTx;

flo,rrancrxa,
tleprcacrra,
KipoeorparlcLXa,
Xapriacrrca, Cytrcsra,
{uinpouerpoBcr,Ha
o6,racri

VuoeuonaxeHa HKP3I
IIocalloBa oco6a

\

2

I



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

№ 210222SU14360805 вiд 22.02.2021p. 14:34:34

ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку

Видано клiєнту ТОВ АВАТОР ЮА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(Корпоративний клiєнт),
ЄДРПОУ 43423275, про те, що йому
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299) вiдкрито рахунок:
№ UA213052990000026002001203625 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 19.01.2021p.
Адреса вiддiлення: 36014, м.Полтава, вул.Соборностi, 70-А

За мiсцем вимоги

в.о. Голови Правління Банку
Самарiна Ганна
Юрiївна

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код довідки та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом


