
витяг
з €диного дер)!(авного ре€стру к)ридичних ос!б, ф!зииних

ос!б-п1дприсмц|в та громадських формувань

Б1дпов!дно до отатт| 11 3акону !кра1ни ''|{ро державну ресстрац1ю торидинних ос1б,
ф|зинних оо!б_п!дприемц!в та щомадоьких формувань'' на запит: в|д 07,!\.20\7 за
ш9 100з217135 станом на 07.11.2017 в!дпов!дно до наступних критер!!в по|пуку:

&0€!Р!!Ф|: з0441106

надасться |нформаш!я з €диного державного рессфу торидинних ос!б' ф1зинних
оо1б-п1дприемц|в та щомадських формувань (€.{Р) у к!лькоот| 1 запис|в:

3апис 1

[/овне найлтенувотаня лоршёшнно1 особц ,по скорочене у раз1 йоао наявносгп!:
товАРиство з оБмвжвною в1дпов тдА]]ьн|стю ',вкспР1м'' ' тов |'вкспР1м''

|!овне упо скоронене найлсенувопня торшёшнно! особш анал|йськото лтоволо у раз! 1*
наявностп|:
в|домост| в1дсутн1

10ентпшф!коц!йншй ко0 лор ш)ачно[ особ ц:
з0441106

Фр ео н !з ац!йпо-пр ов о в а ф орлта :
товАРиство з оБмвхвною в 1дпов 1дА.]1ьн 1стю

|]енлпро,оьншй нш ло1сцевшй ор2ан в'!конавчо[ вло0ш, ёо сферш упраат1ння якоео ншцеоюцупь
0ероковне п10пр!!е!1'с'пво або часупка ёерокавш у сспатпугпному кап!поа;а! юрш0шнно[ особи,
якщо ця час'пка с'пановшупь не менгце 25 в|ёсоупк]в:
в|домост{ в]дсутн1

|[!сцезнахо0ясентая торшёшнно[ особ ш :
о266о, м.китв, двснянський РАйон, вулиця муРмАнськА' Будинок з, оФ1с
25

1!ерат!к засновншк!в (уносншк|в) юр'!ёшчно[ особц, у п'ому ч'!с]., пРьв!!ще, й'я, по
бопаьков1, :п!сце проо'сшвоння' якщо 3основнцк _ ф!зшнна особо; нойлаенування,
м|сцезнахоёаюен|!я п'а |оен,пцф1коц|йний ко0 торшёшнно[ особш, якщо засновник -
юрш0шнно особа:
п!тРосян А1]]от А.[1ьБвРтович, |ндекс о2154, м. ки1в, !н{провський район,
вулиця РусАн1вськА нАБвРвжнА' будинок 16, квартира 101, розм|р внеску



достатутно!офонду-191088.24трн.;кис1льБоРисмихАйлович,!ндекс
о2068, м.1{и1в, ,[арнишький район, вулиця Анни АхмАто8Ф1' будинок 13-!'
квартира 105, розм1р внеску до статутного Фонду _ 791662 ' 07 грн';
сАмьйлвнко оксАнА РомАн1внА, |ндекс о4о74, м.ки1в, 6болонський район,

вулиця вишгоРодськА, будинок 3471, квартиРа '77 
' розм1р внеску до

статутного фонду - 191088.24 трн'

,[ан! про розм1р с'по!пуп'ноео коп!тпа;оу (спаатпуупноео або стооаёеноео коп1спшпу) спа про

0агпу зок|ннення йоео формування:
57з8з8.55 грн. , 0з.11.2009

8шёц ё1я'цьносгп|:

46.19 А1яльн|сть посередник]-в у торт{вл1 товарами широкото

асортименту, А6'з9 Ёеспец|ал1зована оптова торг|вля продуктами

харчування' напоями та тютюновими виробами | 46'76 Фптова торг1вля

|ншими пром]хними продуктами, 46' 90 1|еспец!ал*зовава опвова ворг1вля

Б10омостп! про ор?анц управ]'!ння юршёшнно[ особш:

зАгА.}1ьн1 зБоРи

|!р!звшще, й'я, по богпьков!' ёоопа обрання (пршзнонення) ос1б' як1 обшраюспься

(прслзнанотоспьсп) 0о ораону упровл!ння ооршёшнно1 особш' уповново'!сен!!х пре0стповлягпц

',})о,''у ,',оу'у пРа;ов!оносцнъх 3 п'Ре','!л'ш особалтш' або ос!б' як| ма'о,пь право

,',,'-] оп ,;Б йен! лоршёшнно[ особц без ёов!реносгп!' у поо;пу ч!!сл' п1оп|]чва,пц

0оеоворшппоёан!пронаявн]сгпьоблсеокеньщоёопреосп'авнццп'вов|ёйен!юршёшнно1
особсл:
гтгтр^.ян Ап1от АльБвРтович - п1дписант, кис1ль БоРис михАйлович -

п1дписант, пвтРосян д]]от А'т1ьБвРтович - кер1вник' сАмойлвнко оксАнА

РомАн1внА - п{дписант

,[оопо гпа но]|'ер 3оп'!су в €ёшнолоу ёераюав''ому Ресспр! про прове0ення ёерэковно:|

;;;;;;;';.р;оцчно1 особц - у ]оз!,' колш ёероюовна ресс'гпр"!* ,р"оу:::::.::у.:'.Ф*
',р.''Б',/,, п{сля нобрання чцннос.тп1 3ако"у у",|'::,|.|!.|.:'::::!::::'':п'Рац.'о
' 

Бр ,Б ,,,* .";о, фБшнншх ос!б-п!ёпршвпц!в гпа еротпа0ськшх

в!домост] в|дсутн!
формувань'':

[опаа )ерэюавно[ реесспра4!1, ёаупа упо но']}'ер 3апцсу в €0шному ёерэковному ресстпр1 про

вю1ючення 0о €ёшноао 0ер*,",*, р''-ру в!0омосупей про юршёинну особу _у роз1' колш

;;;;;;;;; р''".раць ю/шоцчнос о}обш була провеёено 0о набрання чцнносуп! 1аконом

!кра[ни |'11ро 0ернсавну р,"*р,ц:, юршошннс:х ос!б' ф!зшнних ос!б-п|0прслсмц|в спа

ар ом а ё с ь кшх ф о р-му в ан ь " :

,|Ё.о'. тэээ, т)-]о.2оо4, 1 о69 12о 0000 000979

п! 100з2171з5 стор. 2 з 6



.

,[апоа ёероюавно[ рессгпрац![, ёаупо упа номер 3ап'1су в €ёшному ёероюо':,!!-!-|-::""р"

й,.'о"), 0ерэюавно[ ресстпроц|[ юриёшнно1 особш, яко у,пворена в ре3уль'па!п'

переп'ворення:
в|домост ]_ в!-дсутнт

Ё аз в а устпан ов чо?о о о щмен'па :

в{домост| в|дсутн]_

,\ан! про ноявн&тпь в!ём|гпкш про тпе' що юрш0цчна особа стпворюе,пься ,па 0!с на п|ёсспав1

мо ё ельн оэо супа!пу ,пу :

в]_домост| в|дсутн|

,\ан! про в!ёокрелллен! п!0розё!лш юршёшнно[ особш:

в|домост] в1дсутн]'

[ан! про перебування лоршёшнно[ особш у процес| прова0аюення у спров1 про банкругпстпво'

1,,.ц!т, ',}р"'о 
вйомоспа! про розпоряёншко майно' санатпоро:

в1домост]- в!лсутн1

Б!ёомоспп!проперебуванняюриёипно1особшупроцес1припцнення:
в1домост! в!дсутн!

Б!|омоспо| про с'прок' вь'ноченцй засновнцкалцш $;носншкалош) лоршёшнно[ особш' суёом

або ореаном, що пршйняв р!алення про прцп'!нення юрш0шнно[ особц' ёля заявлення

кр е 0 ш гпо р алл ш с в о1\ в шм ое :

в!домост1- в|дсутнт

,\атпа паа номер 3апцц про 0ернсавну ресспароц!то пршпшненсоя лори0шнно[ особш' п!0супаво

ёля йоао внесен['я:
в|домост! в!дсутн|

,{атпа тпа нол'ер 3опшсу пРо в!0ло1ну ёероюавно1 реесспрац!| пР!!п'!нення юрваёинно1 особш'

п1ёспааво ёля йоэо внесення:

в|домост]- в|дсутн|

!он! про лоршёшнншх ос!б' провонас,пупн'!ком як'!х с 3аре€с,про0ана лори0шнна особа:

в!домост| в1дсутнт 
на[саенування упа м!сцезнахоо'кен"я

!ан ! про ю ртлё ш н н шх ос!б-поаво н асспу п н цк|в : пов не

юршёшнн шх ос!б-правонасйупн цк!в' [\ !ёенгпшф!кац1йн! коёц :

в1домост5- в|дсутнт

[!омерпаа0отпарозпоряёэкенняпроскасуванняр.ееспорац![ввлпускуакц[й'в.'несено?о

уповноваасено, ,",б,,.;;;;;но[ ком1с][ з фннаах попер!в тпа фонёовоео ршнку:

в.]-домост1 в|дсутнт

ш! 100з21'1з5 стор' з з 6



Р1!с цез нахо 0 оке н соя р е сс спр а ц|йно[ спр ав ш :

деснянська районна в м1ст| киов' дерхавна адм!н|страш1я

Б!ёомосуп1, оппралоан! в поряёщ взасмноео обм!ну |нформац!сю з в!ёомнссх рессгпр!в

;;; ;;' ;;.;'опшкш, Р1!}0охоё!в, !! енс!йноео фон0у {кра[нш:

,[апа па номер 3опцсу пр() ''"*й *, ''"тпя 
з обл!ку' назва па !0енпшф1кац|йн! коёш

;;;;;';;';,.;'.,^,,' й;'Б'',Б!в, |7енс!йноео фонёу |кра1:нш, в якшх юриёшнна особа

перебувас на обл|ч:
19.0?.1999, головнв упРАвл1ння Рвг]онА'т1ьно1 стАтистики' 21680000

\4'01 .1-999, !, 61 , дп1 у двснянському РАйон1 гу дФс у м'кисв1' з9466з28

(дан] про взяття на обл|к як платника податк|в)

1з.07.1999' 04-12996, дп1 у двснянському РАйон1 гу дФс у м'киев1'

з9ц66з28 (дан! про взяття на обл|к як платника единого внеску)

}1е п|длятае постановц| на обл!к в пвнс1йному Фонд1 укРА]ни у зв'язку

з прийняттям закону;;;';;' в!д 04 ' о'1 '2о1з ш! 406-у11 ''||ро внесення зм1н

до деяких ='*'"-д-',йх акт!в укра1ни у зв'язку з проведенням

адм!_ н | стративно ! реформи''

!апа наёхоёэюення в!0 ореан!в й!нёохоё1в' [[енс|йноео фонёу !кра|нш ёо 0ерэюавноео

ресспрапоро ёокуменп!в /)''.;а,"",' !нформац!т)' переё6анент'ах 3аконом |кро[нш ''!7ро

0ерэюавну ресспр,ц1ю юр,'а,",* ос;6' ф|зш}нт'ох ос1б''п!ёпршс;лц!в па еромаёськшх

йоомувань"' у зв'я3ку 3 'р;;";;;; 
ю/ш0иннот'особц !з зазначенням пр!звшща' !мен| па по

Ё,',7,'; по/а0ово[ особц' яка п|ёпцсала ёоцменп:

в1домост]_ в|дсутн!

,[ан1 ореан|в спа!пшспцкц про основнцй вцё економ|чно[ ё1я':тьносп! юршёшнно'' особц'

вшзначенцй но п10спав! ёанзцх 0ерэюавносх спапцспцчн11х споспере?!сень в!0пов!0но ёо
-'|',.,,'',"",т 

,епоёолое![ за п!ёсумкалсш ё1яльн.осп! за р|к:

46.90 Ёеспец!ал!зована оптова тоРг]вля

!ан! про рееспрац!йншй номер плапншка сёцноео внеску' кпас профес!йносо рызыку

вшробншцтпва плапнцка '','Б'' 
внеску за основнц,! вцёом йоео економ!чно| о!япьнос!п|:

04-12996' 2з

|ерм!н, ёо якоео юршёшнна особа перебувае на обл1ку в ореан! й1нёохо|!в за м!сцела

попереаньо[ ресспрац,1:, у-'р.з;'м;',';'цезнахоёэюення юршёшнно[ особш :

в|домост1 в|дсутн!

!пформац!я про з01йснення зв'язку з лоршёшчною особою:

5о28962, 5о28962

ш! 10оз21]1з5 стор. 4 з 6



,\ан! про реестпроц!йн! й![:
включення в!домостей про юридичну особу; 12.7о.2оо4
10 6 912 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 9 ; €ерт|енко 1рина 1ван|вна; Фболонська районна у
м1ст] (исв| дерхавна адм' н'страц1я

державна реестраш|я зм]н до установчих документ'в юридично1 особи;
19.10'2оо4 \о 6910 5 0 0 010 0 0 9 7 9 ; серг!енко 1рина 1ван!вна; оболонська
районна у м|ст| (иев| дерхавна адм!н1страц1я; зм1на статутного або
складеного кап|талу, зм1на складу або 1нФормац|1 про засновник|в
[1!_дтвердження в1домостей про юридичну особу; о6.09'2оо6
1069106000200091 9; цукренко трина микола1вна; Фболонська районна у
м]ст1 (иев1 державна адм' н'страц.]_я

[1]_дтвердхення в]домостей про юридичну особу; о6.о9.2о01
106910600040оо919, цукренко 1рина микола1вна; оболонська районна у
м1ст! (иев]_ дерх(авна адм]-н1страц]я

державна реестрац|я зм|н до установчих документ|в юридично1 особи;
0з.08.2009 10 6 910 5 0 0 0 5 0 0 0 9 7 9 ; максименко марина 81ктор!вна;
оболонська районг!а у м1ст' 1{исв| державна адм|н1страц1я; зм'на
статутного або складеного кап1талу, 1нш1 зм!ни, зм1на складу або
!нформаш!1 про засновник1в

[1|дтвердження в|домостей про юридичну особу; 04.08.2011
1069106000 6000 97 9 ; 1{унерявий Роман 1арасович.' 9болонська районна в
м1ст| (иев| дерхавна алм|н|страш!я; зм|на додатково! |нформац1т

[1|дтвердження в!домостей про юридичну особу; ]4.о'7.2075
106910600070 0097 9 ; 9еснокова Алла олександр|вна; оболонська районна
в м|ст| 1(иев| лержавна адм|н|страц]я; зм1на додатково1 

'нформац1]
внесення 1нформац!] щодо в'дсутност| юридично1 особи за вказаною
адресою; 18.08.2о!5 10 6914 з 0 0 0 8 0 0 0 9 7 9 (скасована) 

" 
8ертай людмила

михайл'вна,' оболонська районна в м|ст1 1(исв1 державна адм1н1страш|я

[]|дтвердхення в|домостей про юридичну особу; 25.0в.2015
10691060009000979; цукренко 1рина микола]вна,' оболонська районна в

м1ст| (иев{ дерхавна адм{н]страц!я; зм|на додатково1 ]-нфор},{ац| 1

дерхавна реестрац'я зм|н до установчих документ!в юридично| особи;
28.о9.2015 10691050010000979; Ё{коласва тамара 8олодимир1вна;
оболонська районна в м|ст{ (исв] державна адм1н1страц|я; зм|на
м]_ сцезнаходхення, зм]-на складу або 1нФормац{1 про засновник1в

ш! 100з21?1з5 стор. 5 з 6



/

[

внесення зм1н до в!домостей про юридичну особу, що не пов,язан{ з|
зм1нами в установчих документах; 09.10.2015 10 6 610 7 0 01 1 о122зз ;

кононова леся Борис'вна" деснянська районна в м1ст| 1{иев| дерхавна
адм|н1страц|я,' зм1на вид!в д]_яльност!

внесення зм|н до в|домостей про юридичну особу, що не пов'язан| з|
зм|нами в установчих документах; 12.10.2015 10 6 610 7 0 012 0!2233 ;

кононова леся Борис'вна; деснянська районна в м|ст| (иев| дерхавна
адм|н|страц|я; зм|на складу п|дписант| в

скасування реестрац|йно] д1] за судовим р|шенням; 19.01.2016
10 6 6 9 9 9 0 01з о\22зз ( 10 6 914 з 0 0 0 8 0 0 о 9 7 9 ) ; гноць Флександр 10р|йович;
оболонська районна в м!ст! (исв.1 дерхавна адм{н1страц|я
({олоер, 0огпа поа чос форл'ування в'!'пяц:
100з2171з5' 07.11.20]'7 ]7:43:34

€линий лерхавний рессФ юРидичних ос|б, ф1зитних ос|б-п1лприсмш!в та громадських формувань
знаходиться у стан1 формування. |нформац|я про юридичних ос|б, ф!зинних ос!б-п1лприсмш!в та громадських
формувань заре€сФованих Ао о|.0'7.2о04 та не вш1|очених до €диного державного рессщу юрилинних ос!б,

ф!зивних ос[б-п!лприсмш{в та громадськ}{х формувань отимусться в орган! виконавно! влаАи, в якому
проводилась державна рессраш|я.

Б!дпов|дно до п. 2 наказу й1н1стерства юстиц!'[ !кра!ни в!д 31.03.2015 }тгэ 46615 "||ро деяк! питання
надання в!домостей з €диного державцого ресстру юри]!ш{них ос1б та ф|зичних ос1б-п!лприсмш!в'' виписки,
витяги та дов1дки в паг!еров!й та електронн!й формах в!лпов|лно ло 3акоц укРатяи "про електронн!

доцменти та електонний локументооб!г'', мають однакову юридичну силу, автентичн!сть цього документу
може бути перев1рена на сайт| й1н1стерства юстиш1| !кра!ъи за адресою: ьф3://ц5г.п|п.,ц5{.воу.ца7.

ш 10о32171з5 стор. 6 з 6


