
Щанi про структуру t}ласностi iз зазпачешням долi.
товАристI}о з оБмЕжЕнок) вIдповIдАлънIстю,,лIзинг тАЙм,,,

iдентифiкацiйний код 4l874576

схематичне примiрllе :lображення структури власностi
клiепта-юридичlлоi особи с.ганом ла 23.09.202l

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIlIАЛЬНIСТIО

(ЛIЗИНГ ТАЙМ),
iдентифiкацiйllий код 4l 87457б

1 00%

пвI]

Громадянин Швецii
Штульберг Грегорi Iсааковiч,

20.12.1 959 року наролження,
реес,грацi йllий номер облi ковоТ кар.гки

rlлатIlикiв податкiв
2190з21778

Щиректор Сосюllко Сергiй IОрiйович



злявА

про проведе}Iня в едипому державIIому peecTpi Iоридичних осiб,
фiзичrlих осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

реестрацiйноI дii "Щержавна ре€страцiя змiн до вiдомостей про юр.идичну особу"

Код: 15бб5|491727
Реестрацiйllий IIомер заяви: 580l 9071
Щата та час peccTpallii заяви:
Ресстрацiйний IIоме,р справи: 107408073289

Вiдомостi про суб'екта:
ОПФ: 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО
Назва; "ЛIЗИнГ TAtr{M"
Включаmu ОПФ do нсtйменування: так
Найменування: ТОвt\РИСТВо з оБмЕжЕнOIо вIдповIдАJIьLIIстIо "лIзинг тдЙм,,
Ко0 СflРПОУ: 4|874576
Мiсцезнахоdэlсення: lУкраiна, 04053, MicTo Киiв, провулОк кияFIIВськиЙ, будинок 3-7, otPic
22з

Вiдомостi про заявIII{ка:
Заявнuк: Керiвник
Прiзвuu4е: СОСЮРКО
Iм'я. СЕРГIЙ
По баmькосr., ЮРIЙС)ВИЧ
lоку"менm., Паспорт громадянина Украilrи
Серiя mа/або номер dOK)l.MeHma., 002265885
flama вudачi: 0З.09.2l] 1 8

УНЗР: l 978 l |07 -054.32
Вudавнuк: 8о27

Перелiк змiн:
о Змiна скJIаду засI{овникiв (учасникiв) або змiна вiдомостей про засновникiв (учасникiв)

юридичноi особи,
. Змiна кirrrдевого бенефiцiарного власника (контролера) або змiна вiдомостей про кiнllево.го

бенефiцiарIIого в.гIасника (контролера)

Особи, виннi у Btlecetrlri ло ус-гаIlовчих 21окумеIrгiв або irlших локументiв, якi подаються лержавному ресстратор),,
завiдомО неправдивих вiдсlмосr,ей, якi пiллягают,ь Bl{eceIlIIIo до Сдиtlого державr{ого ре€стру юридичних осiб, фiзичrrих
осiб-пiдприсмцiв та громадськI{х формувань, несутЬ вiдповiдальнiсть, встановлеIIу законом (частина четверта с:гаттi 3:i
ЗаконУ Украiни "Про держ:авrrу ресстрацiю юридичних rэсiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формуваlrь'').

отримати результат надання адмiнiсr,ративних посJlуг можливо за алресою :

ltttps ://usr. rninj ust. gоч.uа"/uа/frееsеаrсh

Заявrrик:

L\ {и лс)/
(лата)



Код досryпу: l5665 1 491727

Реестрацiйний номер справи: l 07408073289

опис

ДОКУМеНТiв, що подаються заявником для проведення державноi ресстрацii
в Сдиному державному peccTpi юридичних осiб,

фi:зичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань
"Щержавна ре€страцiя змiн,цо вiдомостей про юридичну особу''

.ЩЛЯ ПровеДення державноi реестрацii "7fержавна ресстраuiя змiн до вiдомостей про
юридичну особу" лоридична особа ТоВдРИСТВо З оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВIДдЛЬнIсТЮ
"ЛIЗиНг ТАЙМ" подала насryпнi докумеrIти:

1. Заява про державну реестрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстят,ься
в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмlliв та громадських
формувань
2. Опис структури власностi
3. Копiя паспорта кiнцевого беrлефiцiарIlого власника -
4. Перевiрки

.Щокумеllти отримав:
KypIrocoBa М.В.
Приватний HoTapiyc Курносова M.I3.

штуJIьБЕрг грl]горI IсААковlч

Особи, виrlнi у Brr<;ceHHi до установчих локумев,тiв або illrпих локумсltтiв, якi полаlоться
завiдомО неправдивиХ вi,цомостей, якi ttiд.lIягаlОть вIlесеннЮ до Сдиного державного ресстру ЮРиДиЧних осiб, фiзичпrах
осiб-пiдприемцiв та гроNtадських формувань, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом (частина четверта cTaTTi ,J5
Закону Украiни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань").

Отримати результат надання адмiнiстративних послуг можливо за адресою:
https ://usr.minj ust. gov.ua,/rra"/freesearch

Заявпик:

/{ата формуваI{ня опису: 2З.09.202|

рес(],гра,гору,


