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випискА

з €диного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань
.l

привАтнЕ пIдпри€мство " оптIк-лАЙн"

Idенmuфiкацiйнай Kod юр ud uчно'i особ u:
з42645Iб

Mic цез нахо D мсе ння юр ud uч Hoi о с о б а :
з8,72о, полтдвсьЙ овл., полтдвський рдйон, сЕло тдхтдуловЕ,
вулиця пЕршотрАвнЕвА, Будинок 11з

,Щаmа mа нолrер запuсу в €duному deparcaBHoltly реесmрi юраduчнuх осiб, фiзачнuх
о с iб- п id пр uело цiв mа zp олt а d с t кuх ф орму в ан ь :

2з.OL.2001 , 1 5в,7 L02 0000 000з29

прiзваще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi tпаюmь право вчаняmu юрudачнi di:i Bid iMeHi

юрuduчноi особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmч dozoBoptl, mа наявнiсmь

обменсенЬ щоDо преDсmавнuцmва Bid ilиeHi юрuduчноi особа або фiзuчноi

АВАТОР МИХАИЛО МИКОЛАИОВИЧ - керIвник



прiзвuu4е, iлv'я mа по баmьковi осiб, якi.,шаюmь право вчаняmч юрudачнi dii Bid irwенi
юрudачноI особu без doBipeHocmi, у mолrу чuслi пidпасуваmu dozoBoptl, mа наявнiсmь
обмеuсень щоlо преdсmавнацmва Bid iмепi юрuduчно'i особu або фiзuчно'i
особu-пidпрu€лlця:
АВАТОР МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

flаmа mа но.uер 3апасу про вяmmя на облiк, назва mа idенmафiксtцiйнi Koda opzaHiB
сmаmасmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpatHu, в якrlх юрuduчна особа
перебувае на облiку:
01 .02.2001, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноi стАтистики,
276в0000
23.0I.2001, L740l головнЕ упрАвлIння дпс у полтдвськrЙ оБлдстт,
упрАвлIння у м.полтАвr, дпI у м. полтАвI (м. полтАвА) , 4з!42вз1
(данi про взяття на облiк як платника податкiв)
1з.10.2011, 16010з0575, головнЕ упрАвлIНня дпС у полтАвськIЙ
оБлАстI, упрАвЛIннЯ у м.полтАвI, ДПI у м. полтАвI (м. полтАвА),
43t42вз1 (данi про взяття на облiк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнсIЙному ФондI укрАiни узв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд О4.О1.2оlЗ N9 4O6-VII
"Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украlни узв'язку з проведенням адмiнiстративноi реформи''

,Щанi про основнuй Bad еконолwiчно'i diяльносmi:
61.10 Щiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

[aHi про ре€сmрацiйнай номер плаmнака eduHozo внеску:
16010з0575

клас професiйноzо рuтuку вuробнuцmва плаmнuка еduноzо внеску за основнuлl вudоtп
йоzо е ко н оtпiч н oi d iяль но с mi :
9

,Щаmа mа час вudачi вuпuскu:
0З. 0L.2020 14 :

Внесено Do

ffiСформовано
шимкА

о. м.

о. м.







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

№ 210222SU14381110 вiд 22.02.2021p. 14:37:25

ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку

Видано клiєнту ПП ОПТІК-ЛАЙН (Корпоративний клiєнт),
ЄДРПОУ 34264516, про те, що йому
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299) вiдкрито рахунок:
№ UA453052990000026001021201426 (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


