
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСО УА"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44438507

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
21.09.2021, 1000701020000093663

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи:
Ковальов Костянтин Анатолійович, Генеральний директор - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
22.09.2021, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

22.09.2021, 265521251470, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про
взяття на облік як платника податків)

22.09.2021, 10000002164613, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність (основний);
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням;
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням,
деталями до нього;
46.65 Оптова торгівля офісними меблями;



46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими
товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
63.12 Веб-портали;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
73.11 Рекламні агентства

Назви органів управління юридичної особи:
Загальні збори Учасників
Генеральний директор

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Статут

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(097)-768-74-66, ua@finanso.com

Номер, дата та час формування виписки:
492837939085, 22.09.2021 18:56:22

Приватний нотаріус Гудим О.Л. Гудим О.Л.


