ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
44150210
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 04074, місто Київ, вул.Попова, будинок 17, квартира 61
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
19.11.2020, 1000691020000045753
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:
САВЧЕНКО ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
20.11.2020, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
19.11.2020, 265420265417, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про
взяття на облік як платника податків)
19.11.2020, 10000001931425, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Види економічної діяльності:
68.31 Агентства нерухомості (основний);
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність;
63.12 Веб-портали;

63.91 Діяльність інформаційних агентств;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі
контракту;
69.10 Діяльність у сфері права;
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування;
73.11 Рекламні агентства;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
82.20 Діяльність телефонних центрів
Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
ДИРЕКТОР
Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні
Вид установчого документа:
Модельний статут
Інформація для здійснення зв'язку:
+38(096)-344-86-76, HTTPS://ARSEL.SITE/, SUPPORT@ARSEL.SITE
Номер, дата та час формування виписки:
373324080467, 23.11.2020 09:00:49
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