
випискА
'Iз €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пИприемцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕНtЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕГА ФIНАНС"

Idенmафiкацiйнuй Kod юраOuчно'i о со бu :

441з1 644

Mic цез н ахо dаrc еннл ю рu d uч н oi о со б u :

Украlна, 0l042, t,ticTo Киlвr вул.Маккейна .Щжона, будинок З9, офiс 6

,Щаmа mа номер запчсу в €dtuному depHcaBHoMy реесmрi юрudччнuх осiб, фiзччнuх осiб-
пid пр uемцiв m а zр ом аО с ь кuх ф opMyi ван ь :

I0 .12.2020, 10007010200000901 69

Прiзвuu4е, i,лw'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmu юрuduчнi dit Bid iMeHi юрuDччноt
особu без doBipeHoctпi, у mому чuслi пidпuсувапlu dоеоворu, mа наявнiспlь обмеlrcень u4оdо
преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuDuчно:i особu:
Носов Олександр Сергiйович - керiвник

Вidqмосmi, оmрuманi в поряDку iнформацiйноi взаемоdi'i Mi:lK €dанuм dерлкавнuм ре€сmром
юрudачнuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuемцiв пlа epoMadcbKux формувань mа iнформацiйнuмч
сuсmемалNu d ераrcав нuх opzaHiB :

tL.1,2.2020, дЕржАвнА служБА стАтистики укрАiни, з7507вв0

II.L2.2O2O, 26552о2в251в, головнЕ упрАвлIння дпс у м.киевI/ дпI у
пЕчЕрському рдЙонI (пtrчЕрськиЙ рАЙон м.кисвА), 43L4\261l (данi про
взяття на облj_к як платника податкiв)

11,.12.2020, 10000001946з6,7, головнЕ упрАвлIння дпс у м.киевI/ дп] у
пЕчЕрському рАЙонI (пЕчЕрськиЙ рАЙон м.киевА), 431"4I261, (данi про
взяття на облiк,як платника единого внеску)

В ud u еко номiч Ho'i diял ь н о cmi :
64,92 Iншi види кредитування (основний) ,.

64.19 Iншi види грошового посередництва;
64.9I Фiнансовий лiзинт;
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення) r.н. в. i. у.;
66,12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або l,оварах/.



66.1,g Iнша доп3мiхна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення

Назвч opпaлiт управлiння юрudч,lноi особu:
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ,УЧАСНИКIВ
дирЕктор

Запuс про перебування лорudччноt особu в процесi прuпuненllя:
вiдомостi вiдсутнi

l

В ud усmановчоzо dокуменmа:
Статут

Iнформацiя 0ля зdiйснення зв'язку :

+3в (066) -в06-00-15

Номер, dапла пlа час формування вuпuскu:
6:

:.l;Ё$'
Прива,гний но,гарiус

525304401в94, 11, . 1,2.ZýaM\

dJry
Курносова М.В.


