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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:
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вяmmя на облiк, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB
СmаmuСmака, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украtнu, в якuх юрuduчна особа
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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
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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
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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

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

Самарiна Ганна
Юрiївна

