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з €диного державного реестру юридичних осiб, фiзпчнltх

осiб-пiдприслrцiв та громадських форм},вань

Вiдповiдно до cTaTTi 1l Закоку Украiни "Про державну реестрацiю юридичнID( осiб, фiзrrчrппi
осiб-пiдприемцiв та громадських форьгувань" на запит: Падалка Роман Олегович вiд 07.11.2022 за

кодом 12б5lб959121 cTaHorl на 07.11.2022 llз4lz0| вiдповiдно до наступних критерiiв пошгуlсу:

Реесmрацiйнuй номер спровu: 1 07 0 0 59 6 4З29

Найменування юрuduчно'i особu., ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАJIЬНА"

Точнuй поulук за назвою: Так

Kod €[РПОУ юраduчноi особu: 207IЗВ29

,Що doKyMeчmy внесmu:
Вiдомостi про центральний чи мiсцевий орган виконавчоr влади, до
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або
;-кий здiйснюс функцii з управлiння корпоративними правами держави у
=::lсвiднiй юридичнtй особi

}1э:а дiяльностi громадського формування

]еэ:;:iк засновникiв (учасникiв) юридично1 особи
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Вiдомостi про членiв керiвних органiв

Розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового фонду) та розмiр
частки кожного iз засновникiв (учасникiв)

Вид установчого документа

Данi про розПорядчий акт, на пiдставi якогО створенО юридичну особу
(KpiM мiсцевих рад та rxHix виконавчих KoMiTeTiB)

вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе тромадське
формування, - у разi створення юридично1 особи на пiдставi установчого
документа iншого громадського формування ,'

тнформачiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою

.Щата та номеР записУ в единому державному peecTpi

Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичноr особи

.щата легалiзацi1 (реестрачi1) та реестрачiйний номер у паперовому
peecTpi полiтичних партiй, peecTpi об'еднань громадян, peecTpi творчих
спiлок - для громадських формувань, легалiзованих (зареестрованих) до
набрання чинностi Законом Украrни <<про державну реестрацiю юридичних
осiб, фiзичНих осiб - пiдпрИемцiВ та громадських формувань>>

данi про перебування юридично1 особи у процесi припинення, у тому
числi данi про рiшення щодо припинення юридичноi особи, вiдомостi про
комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичноr особи, судом
або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичноr асоби| для
заявлення кредиторами cBorx вимог

данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридично1 особи

Данi про перебуваннЯ юридичнОr особИ у процесi провадхення у справi
про банкрутство, санацi1, у тому числi вiдомостi про розпорядника
майна, керуючого санацiею

дънi про юридичних осiб, правонаступником яких е зареестрована
юридична особа

Данi про юридичних осiб - правонаступникiв

ВiдомосТi про заборонУ дiяльностi громадського формування

Мiсце зберiгання реестрацiЙно1 справи в паперовiй формi

данi про надання вiдомостей з единого державного реестру

Вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйноr взаемодir Mix единим

державним реестром та iнформачLйними системами державних органiв
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Вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридичноr особи, визнання
його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, вiдомостi про смерть
керiвника юридичноi особи та особи, яка може вчиняти дi1 вiд iMeHi
юридично1 особи

Данi про символiку

Данi про хронологiю реестрацiйних дiй

надасться iнформачiя з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв
та громадських формувань (еДР) у кiлькостi 1 записiв:

l{

Запис 1

Найменування юрuduчноi особu mа скорочене у разi йоzо наявносmi:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНrЯ "УНIВЕРСАЛЬНА,,,
прАт"cK "yHIBEPCAJTЬHA"

Id енmuфiкацiйнай Kod юрudачноt осо ба :

201Iзв29

Акmушlьнuй сmан на факmuчну dаmу mо час формування:
зареестровано

Орzанiз ацiйн о -пр ав о в а ф орм а юр u Duчноt о со б u :

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

)го I|eHmpa,rlbHuй чu мiсцевuй opzat влlконавчо'i влаdtl, dо сферu управлiння якоzо налеilсшmь
юрuduчна особа публiчноzо права або якuй зdiйснюе функцi:i з управлiння корпораmuвнuмu
права]tu dерuсавu у вidповidнiй юрuduчнiй особi:
вiдомостi вiдсутнi

Mi с цез н ажо d хс ен ня юр u d uчн ot о со бu :

Укрдrна, 011ЗЗ, MicTo Киlв, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРА]НКИ, будинок 9

в u d u еко н омiчн o'i d iял ь но сtпi :
65.1,2 Iншi види страхування, KpiM страхування життя (основний)
65.20 Перестрахування
66.22 .Щiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв

Назвч opzaHiB управлiння юрudччно'i oroOu,
ВТЛJJИЙ: ЗАГАJIЬНI ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ: ПРАВЛIННЯ; IНШИЙ: НАГЛЯДОВА РАДА.

П ершiк з асно BHtlKiB (учаснuкiв) юрuOuчноi о соба :
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АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА., Розмiр частки засновника (учасника) : 192700000

Iнфорлпацiя про кiнцевоzо бенефiцiарноео власнuка (конtпролера) юрuduчно'i особu, у mому чuслi
BidoMoctпi про юрuduчнuх осiб, через якuх зdiйснюеmься опосереdкованuй вплuв на юрuduчну
особу:
ВАТСА BBIBIAH ПРЕМ, Канада, Канада, M5J2N7, ОНТАРIО, МIСТО ТОРОНТО,
вулиця вЕллIнгтон стрIт вЕст , 95, люкс
Тип бенефiшiарного володiння: Непрямий вирiпальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу або вiдсоток права голосу: 30.52

Керiвнuк юраduчно'i особu, а maшoJtc вiDомосmi про iнu,luх осiб, якi моеrcуmь вчuняmu dii Bid
iMeHi юрuduчноt особu, у mому чuслi пidпuсуваmu dоzоворu, mоuqо:
МУзИЧко оЛЕкСIЙ ВАсильович - керiвник

МУЗИЧКО ОЛЕКСIЙ ВАСИЛЬОВИЧ (Повноваження: Вiдомостi вiдсутнi) -
представник

Розмiр сm апlуmн ozo (склаd еtюzо) капiпlа,lу (пай о Bozo ф о Hdy) :

L92'700000,00 грн.

В u l у сmано в чо2о d окуменmа :

Вiдомостi вiдсутнi

flаmа mа помер запuсу в €duному 0ернсавному реесmрi юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-

.Щата державноr реестрацir: 2З.1,2.1994, .Щата запису: 11. LL.2004, Номер ,

запису:141512ОООО0ООlВ65 -

:

,Щанi про вidокрелlленi пidрозliпu юрuduчно'i особu: :

Вiдомостi вiдсутнi
a
.-

Щанi про перебуваttня юрuduчноI особu у процесi прuпuнення, у mому чuслi daHi про рiruення
u4оdо прuпuнелtня юрuduчно'i особu: :'
ВiДомостi вiдсутнi ]-

:_

BiloMocmi про комiсiю з прuпuнення: __:

Вiдомостi вiдсутнi
=,,-

-a
BidoMocmi про спlрок, влlзнаценлtй засновнuка-l,оu (учаснuкамu) юрuduчно'i особu, cyDoM або
ор?аном, tцо прuйttяв рiu.лення про прапuffення юрuduчноi особu, dля заявлення креdumораJ|rа =,:
cBo'ix вамоz: - a
Вiдомостi вiдсутн1 

з.,_.

_:::
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[aHi про скасування рiшення засновнtлкiв (учаснuкiв) або уповноваilсеноzо Huшll opzaty u4оdо

прuпuнення юрuduчноt особu :

Вiдомостi вiдсутнi

,щанi про перебування юрudччно'i особu у процесi проваdлrcення у справi про банкруtпсmво,

саноцit, у лпо.+tу чuслi BidoMocmi про розпоряdнака майна, керуючо2о санащiею:

вiдомостi вiдсутнi

fанi про юрudччнuх осiб, правонасmупнuком якuх е заре€сmрована юрuduчна особq:

Вiдомостi вiдсутнi

Щанi про юрudччнuх осiб-правонасmупнuкiв:
Вiдомостi вiдсутнi

Мiсце зберizання реесmрацiйноt спровu в паперовiй формi:
ПечерсьКа районНа в MicTi Киевi дерхавна адмiнiстрацiя

,Щанi про наdання вidомосmей з €duноzо depHcaBHozo реесmру юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-

пidпрuемцiв mа zр oMad ськuх ф ормувань :

Витяг про юридичну особу (портал) , 27.09,2020 12

Жакомiна, Тетяна, Аркадirвна

Витяг про юридичну особу (портал) , 22.\0.2020 09

Кривонос, евген, Володимирович

Витяг про юридичнУ особУ (портал) , 2\.l2,2020 19
Дер пЕрЕхрЕстЕнко, сЕргIй, дмитрович

З5:05, 256250В2,

4В :24 , 25'7 9В5В2 ,

0В:47, 26L6O6ЗЗ,

00:06, 26414l-49l

40 :12 , 2'7 01З 8 8 7 ,

44:5В, 2'742B'7'7'l ,

Витяг про юридичну особу (портал) , 26.0]-,202\ 1,1

КАРПА, ПАВЛО, СТЕПАНОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал) , 01.02.202l т1
iIEPEXPECTEHKO, СЕРГIЙ, ДМИТРОВИЧ

ння Зzтяг про юридичну особу (портал) , 10.02 -2021 71
-]цатенко, Анатолiй, Iванович

Зzтяг про юридичну особу (портал), 05.05.2021 14

]ЕрЕхрЕстЕнко, сЕргIЙ, дмитрович

Зzтят про юридичну особу (портал) , L4.0'7.2021 0'7

:aрЕхрЕстЕнко, сЕргIЙ, дмитрович

2В:5З , 26З61652,

00: З0. 26400960,

rбо'
2-t-. а,оDамч ;z-^-г про юридичну особу (порт+л - запит держ.органiв), 1B.OB.202l
1-6:LL:2З, 2,1 662вз4, Лiвiнська, Людмила, Володимирiвна

Витяг про юридичну особу (портал) , 29.10 .2021 15:51:2В , 2в21 691-9,

Ткаченко, Олександр, Павлович
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Витяг про юридичну особу (портал - запит
19:З2z46,, 2В9444ЗI, Васильченко, Тетяна,

Витяг про юридичну особу (портал) , 31.01
ПЕРЕХРЕСТЕНКО, СЕРГIЙ, ДМИТРОВИЧ

Витяг про юридичну особу, 17.0В.2022 12z
Перехрестенко, Сергiй,,Щмитрович

дерх. органiв) , 26.0| -2022
BiKTopiBHa

.2022 15: ЗЗ:07, 289'7 9ЗВ5,

I'7 z1,2 , 295З 165З,

BidoMocmi, оmршманi в поряdку iнформацiйно'i взаемоdi|i мiэtс €dанам 0ерхсавнuм ре€сmром

юрuашчнuх осiб, фiзччнuх осiб - пidпрuемцiв mа zpoMaDcbkux формувань mа iнформацiilнuма

сuсmем ама D ермс ав нuх ор z aHiB :

2L.OI. 1995, дЕрждвнд служБд стдтистики укрдiни, з7507вв0

O6.I2.2OO2, 5:12:14, цЕнтрдJIьнЕ мIжрЕгIонАльнЕ упрАвлIння дпс по роБотI
з вЕликими плдтникдми поддткIв | 44ов2|45, (данi про взяття на облiк як

платника податкiв)

09.об .20II, 0з-5вз17*, цЕнтрАльнЕ м]жрЕгIонАJIьнЕ упрАвлIння дпс по

роБотI з вЕликИми плАтНикАмИ подАткIВ , 44082]-45, 5, (данi про взяття
на облiк як платника сдиного внеску)

[aHi про хронолоziю реесmрацiйнuх Diй:

,Щерхавна реестрацiЯ включення вiдомостеЙ про юридичну особу,
11.11 .2оо4 00:0О:00, r4151,2OOO0O001B65, Процайло Я.В., Виконавчий
KoMiTeT Львiвськоl MicbKor ради

,щержавна реестрачiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr

особи, 16.11 .2оо4 0О:ОO:О0, 141510з0001001в65, Прочайло Я-В.,
Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.щерхавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1

особи/ 24.I1.2OO4 О0: ОО: OО, 141510з0002001в65, Процайло Я.В-,
Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

Дерхавна реестрацi-я змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24.L2.2004
ОО:OО:OО, 141510700ОзоOlв65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв-, Карпа

о.д.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKoi ради

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 25,01,2005
ОО:OО:OО, 14151070оO4оOlв65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа

о.П. ' ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВськоi MicbKor ради

,Щерхавна реестраш.iя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 02,02,2005
00: О0:00, 14151о7Oо050оlв65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. , Карпа

о.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

,щержавна ре.естрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr

осаби, о'7,о2.2о05 0О:ОО:OО, 141510зOо060о1865, Карпа о,П,, Виконавчий

KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради
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,Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24.02.2оо5
00:00:00, 14151070007001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлj_в., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2в.о2.2оо5
00:00:00, 1415107000в0O1в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKor ради

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 05.03.2оо5
00:00:00, 14151070009001865, Змiна вj-докремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

,щержавна реестрацiя змiн До вiдомостей про юридичну особу, 07.
00:00:00, 14151070010001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.,
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради

.Щерх<авна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 07.
00 :00 :00, 14151070011001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.,
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

.Щержавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу
особи, 05.04.2005 00:00:00, 141510З0014001В65, Карпа О.П
KoMiTeT Львiвсько1 MicbKo1 ради

.Щержавна реестрацlя створення вiдокремленоIо пiдроздiлу
особи, 06.04.2005 00:00:00, 141510З0015ОOlВ65, карпа о.п
KoMiTeT Львj_вськоr MicbKor ради

0з.2005
Карпа

0з.2005
Карпа

,Щержавна реестрацiя змj-н до вj-домостей про юридичну особу, 16.0з.20о5
00:00 :00, 14151070012001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько:_ MicbKoi ради

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 17.о3.2о05
00:00:00, 1415107001з0O1в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради

юридично1
., Виконавчий

юридичноr
. | Виконавчий

.Щерхавна реестрацiя змiн до вj_домостей про юридичну особу, 09.06.2оо5
00:00:00, 14151070016001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львj-вськоi MicbKo1 ради

.щержаЁна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи, 16.06.2005 00:00:00, 141510300170оlв65, Карпа о.П., Виконавчий
KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.щержавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr
особи, 27.06.2005 00 :_00 : 00, 141510з0O1воOlв65, Карпа о.П., Виконавчий
KoMj_TeT Львiвськоr MicbKor ради

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 29.о6.2о05
00:00:00, 14151070019001в65, Змj_на вlдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради
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'Щержавна реестрацiя змiн до вj-Домостей про юридичну особу, 11.07.2оо500:00:00, 1415107002ооOlв65, Змlна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

'Щержавна ресстрацiя змiн До вiдомостей про юридичну особу, 1з.о7.20о500:00:00, 14151 оlоо2l0оlв65, Змiна вiдокремлених пlдроздiлiв. , Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львlвськоr MicbKor ради
,щержавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1особи, 02,0В,2005 ОО: О0:00, 14151 озо022001в65, Карпа о.П., ВиконавчийKoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

'Щерхавна ресСтрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, зо.Oв.2о0500:00:00, 14151 о]оа2зOоlв65, Змiна вiдокЬемлених пiдроздlлiв. , Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MlcbKot ради
.ЩеРжавна реестрацiя змiн до в j_домостеЙ про юридичну особу, 25.1о.2о0500:00:00, 14151 оlоо240оlв65, Змiна вiдокЬемлених пiдроздiлiв. , Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKot Ради

"Щержавна реестраЦiя змiН до установчих документiв юридично:_ особи,0З.11.2005 ОО: О0:00, 14151О5О025ОOlВ65, rншi змiни. Змlна розмiрустатутного (складеного) капiталу (пайового фонду) юридично1 особи.Змiни статутного або складеного капiтЭЛУ.; Дуда В.I., ВиконавчийKoMiTeT Львiвськоi MicbKo1 ради

'Щержавна ресстрацiя змiн До вiДомостей про юридичну особу, з1.01.2о0600:00:00, 14151оlоо26ОOlв65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MlcbKot Ради

'Щержавна ресстрацiя змiн До вiдомостей про юридичну особу, о7.о2.2ооб00:00:00, 14151 оlоо270о1865, Змiна вiлокр"млених пiдроздiлiв. , Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львlвськоi MicbKot Ради
.Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2В.О2.2оОб00 : 00 : 00, 1415107002вооlв65, Змiна вlдокремлених пiдроздiлiв., Карпао.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKot ради
.щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноiособи, 21.0з.2006 0О: ОО: OО, 1415105о029001в65, Iншi змiни. Змiна{дiсцезнаходження юридичноi особи (у разi зазначення його в установчихдокументах) Змiна розмiру статутного (складеного) капiталу (пайовогофонду) юридичноr особи. Змiни статутного або складеного капiтdлу. rКарпа о.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKo1 ради

'Щержавна реестрацiя змiн до вlдомостей про юридичну особу, 16.05 .2ооб00: 00 :00, 14151о7ооЗоооlв65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпао.П. ' Виконавчий KoMiTeT Льв;всько1 MicbKor Ради
,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 04.07.2о0600:00:00, 1415107ооЗlOоlв65, Змiна вiдокЬемлених пiдроздiлiв.,Процайло Я.В.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради
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,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 1з.о7.2ооб
00:00:00, 141510700з3001В65, Змiна керiвника або вiдомостей про
керiвника юридичноr особи. Змiна фiзичних осiб або змiна вiдомостей
про фi,зичних осiб - платникiв податкiв, якi мають право вчиняти дi1
вiд iMeHi юридичноr особи без довiреностi/ у тому числi пiдписувати
договори, подавати документи для державноr реестрацir ТоЩо. l Процайло
Я.В., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

.Щерхавна ресстрацiя змlн до вiдомостей про юридичну особу, 2о.о1.2ооб
00:00:00, 141510700з4001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKo1 ради

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 21.о1.2ооб
00:00:00, 141510700з5001865, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв., Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про
00:00:00, 141510700З2001В65, Змiна фiзичних
про фiзичних осiб - платникj_в податкiв, якi
вiд iMeHi юридичноr особи без довiреностi,
договори/ подавати документи для державноi
Я.В., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor

юридичну особу, 05.07.2006
осiб або змiна вiдомостей
мають право вчиняти дir

у тому числi пiдписувати
реестрацir тощо., Проuайло
ради

07.2006
Карпа

0в.2006
Карпа

0в.2006
Карпа

10.2006
Карпа

1

,э

. -о

;их
:эго

200 6

рпа,

200 6

.щержавна ресстрацiя змiн До вiдомостей про юридичну особу, 24.
00:00:00, 141510700З6001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлj-в.,
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

.щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, о1.
00:00:00, 141510700з7001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.,
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, о2.
00:00:00, 141510700зв0O1в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.,
С.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

]ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 10.
Э0 : 00 :00, 141510700З9001в65, Змiна вiдокреМлениХ пiдроздiлiв.,
Э.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

iерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 16.
]С:00:00' 14151070041001в65' Змiна вiдокреМлениХ пiдроздiлlв.,
].П. , Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

-еDжавна реестрацiя змiн до вiдопtостей про юридичну особу, 1в.
il :С0:00, 14151010042001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.,
]. f. , Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

-э.охавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 11 . 1о . 2 о о 6
] -l :00:00, 14151070040001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздlлiв. , Карпа
Э,], , Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKo1 ради

10.2006
Карпа

10.2006
Карпа
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!ерка.вна реестрацiя змiн до в j_домостей про юридичну особу, 19,10,2006

ОО:00:00, 1415i07004з0O1в65, Змiна вiдокремлених пiлрозлiлiв,, Карпа

о.П.' ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВськоi MicbKo1 ради

,щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 20,10,2006

ОО:00:00, 1415].07004400],в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв,, Карпа

о.П. ' ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВсько1 MicbKoi ради

!ержавна реестрачiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 07,11 ,2006

О0:0О:О0, 1415i07оо45001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв" Карпа

О.П., ВиконавЧий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

.ЩерхавнарееСтрацiязмiнДоУстаНоВЧИхДокУМентiвюриДичноlособи,
10. о1 .2о01 00:0О: OО, 14151050046оOlв65, Iншi змiни, , Карпа о,П,,

Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

!ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24,аl.,2007

0о:0о:о0, 1415i070047оOlв65, змiна вiдокремлеilих пiлрозлiлiв,, карпа

о.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 радT

!ерхавна реестраuiя змiн цо вiдомостей про юр7дичлу особу, 29,01,2007

ОО:ОО:OО, 1415iO7оо4воOlв65, Змiна вiдокремлезих пiлрозлiлiв,, Карпа

о.П., ВиконавЧий KoMiTeT Львiвськоr MicbKol ради

,щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, з0,01 ,200,1

0О :0О :00, 1415i070049001B65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв, , Карпа

о.П.' ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВсько:- MicbKoi ради

Пiдтвердження вiдомостей
1415106О050001В65, Карпа

ради

ВиправленняПоМилок'22.о5.2оо.t2О:22z59,14157770054001В65,Карпа
о.П.' ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВськоr MicbKor ради

.ЩерхавнарееСтрацiяприпиНенНявiдокремленогопiлрозлiлУюрИдИчноr
особи, 2.7 .оз.zЪоl 00:00:00, 14151040051001в65, Карпа о,П,, Виконавчий

KoMiTeT Львiвськоr MicbKol ради

Актуалiзацiя ресстрацiйноr дii,
1415ЗЗЗ0056ОOlВ65, Карпа О,П"
ради

про юридичну особу, 2О,О2,2ОО1 00:00:00,

О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor

2З.05.2007 20:11:46,
Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKo1

.ЩерхавнареестрацiяприпиненНявiдокремленогопiдроздiлУюриДИчноi
особи, 0з . 04 .2оо1 0о : 00 : 00, 1415104о05200]-В65, Карпа О, П, , ВИКОНаВЧИЙ

KoMiTeT Львiвськоi MicbKoi ради

Актуалiзацiя ресстрацiйнЪr дir, 23,05 ,2ОО'7 1В:47:1В,

1415ЗзЗ0055001В65,Карпао.П.,ВиконавчийКомiтетЛьвiвськоrмiсько1
ради
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Актуалiзацiя реестрацiйноi дir, 2З.05 .200'7 2l:06:10,
1415ЗЗЗ0057ОOlВ65, Карпа О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKoi
ради

Виправлення помилок/ 22.05.2007 15:
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi

Виправлення помилок, 2З.05.2001 2I:
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi

16:17 I L415'11'7005З0O1В65, Карпа
MicbKor ради

42zЗ4 | 1475'711005В0O1В65, Карпа
MicbKoi ради

чии

roi

L

gчии

!ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2з.05 .2оо1
21-z46;59, 14151070059001865, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. Змlна
фj-зичних осiб або змiна вiдомостей про фiзичних осiб - платникiв
податкiв, якi мають право вчиняти дir вiд iMeHi юридичноr особи без
довiреностi, у тому числi пiдписувати договори/ подавати документи для
дерх(авноr реестрацir тощо., Карпа о.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr
MicbKo1 ради

.щерхавна реестрац:-я припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи, 2З.05 .2001 21: ЗЗ:59, Iнше, Карпа о.П., Виконавчий KoMiTeT
Львiвськоr MicbKor рали

.Щержавна реестрацiЯ змiН до устаНовчиХ документiв юридично1 особи,
29.05 .2001 14:51:45, 14151050060001В65, Змiна розмiру статутного
(складеного) капiталу (пайового фонлу) юридичноr особи. Змiна складу
або iнформацi1 про засновникiв. Змiна складу засновникiв (учасникiв)
або змiна вiдомостей про засновникiв (учасникiв) юридичноr особи.
Змiни статутного або складеного капiтЭЛУ., Дуда B.I., Виконавчий
KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

]ержавна реестрацiЯ змiН до устаНовчиХ докуменТiв юридично1 особи|
29.05 .2001 L5:26:4\, 14151050061001В65, Змj_на розмiру статутного
(складеного) капiталу (пайового фонду) юридичноr особи. Змiна складу
або iнформац1:_ про засновникiв. Змiна складу засновникiв (учасникiв)
:бо змiна вiдомостей про засновникiв (учасникiв) юридичноr особи.
Зltiни статутного або складеного капiтЭЛУ., Дуда B.I., Виконавчий
icMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

-эсr{авна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу
:эоби, 04.07 .2001 11:41:З4, 14151040062001В65, Карпа О.П.
i_элиiтет Львiвськоr MicbKoi ради

-есжавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу
:эсби, 05.07 .200'| 11:З6:З5, 1415104006З0O1В65, Карпа О.П.
:iэl"tiTeT Львiвсько1 MicbKor рали

юридично1
, Виконавчий

юридичноr
, Виконавчий

-есжавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 06.07.2оо1
_2 :З9:5З, 14151070064001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
а:домоСТей прО керiвниКа вiдокРемленого пiдроздlлу юридично1 особи.,
1_=сла о.П. ' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor Ради

ко1
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.Щерхавна реестрацiя припинення
осоЬи, О9.07.2ОО"7 ]_О:lЗ:45, 141
KoMiTeT Львiвськоi л.дiськоi ради

.Щержавна реестрацiя припинення
особи, 10.07 .200'7 12:17:0В, 141
KoMj-TeT Львiвсько1 MicbKoi ради

вiдокремленого пiдроздiлу
51040065001В65, Карпа О.П

вiдокремленого пiдроздiлу
51040066001В65, Карпа О.П

юридично1
, Виконавчий

юридично1
, Виконаъчий

юридично1
, Виконавчий

юридично]_
. | Виконавчий

юридично1
., Виконавчий

,Щержавна ресстрацiя припинення вiдокремленого пiдрозлi;у юридично1
особи, 1З.07 .2001 1-2z27:44, 1415104006В0O1В65, Карпа О.П., Виконавчий
KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

!ержавна ресстрацiя припинення вiдокремленого пiдрозлiлу
особи, 11.07 .2001 12:З0:50, 14151040067001В65, Карпа О.П
KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

,Щерхавна ресстрацiя припинення вiдокремленого ::--соз-' - у
особи, 2З.01 .2001 11:05:5З, 14151040069001В65, i'=::= ].*
KoMiTeT Львiвськоr MicbKor рали

.Щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдрсз;r--]у
особи, 26.01 .200'] t2:22z\2, 14151040070001865, Карга С.П
KoMiTeT Львiвськоi MicbKoi ради

,Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну оээбу, 15.08.2001
11: ЗВ:50, 14151070071001В65, Змiна керiвника або вl:с:,tэстеЙ про
керiвника юридично1 особи. Змiна фiзичних осiб або зll'на вiдомостей
про фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi мають ::эавс вчиняти дi1
вiд iMeHi юридичноr особи без довiреностi, у тому ;э<э:i пiдписувати
договори, подавати документи для державноr рееэтра---i тощо. , Карпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львj-вськоr MicbKo1 pazz

!ерх<авна реестрацiя змiн до вiдомостей про юр7дrlчцу особу, 16.0В.2001
16:54:06, 141510'70012001В65, Змiна вiдокремлених пiлроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iэридичноr асоби.,
Карпа О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 05.09.2001
11:49:54, 1415107007З0O1В65, Змiна вiдокремлених пiлрозлiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi особИ.,
Карпа О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

,Щерхавна реестрацiя змj_н до вiдомостей про юридичну особу, 19.10.200-1
10:4З:lЗ, 1415107О074001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 оСОбИ.,
Карпа О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

- юридичну особу, 02.1r.2OO1.Щержавна ресстрацlя змlн до вrдомостеи про
10:ЗВ:21, 14151070075001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiлрозлiлу юридично1 ОСОбИ.,
Карпа О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради
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.Щержавна реестрацiя змj-н до вiдомостей про юридичну особу, 06.11 .2оо1
1В:15:З6, 1,4151070076001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змlна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи.,
Карпа о.П. ' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько;- MicbKoi ради

.Щержавна реестраЦiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 10.12 .2оо1
1]-:51 :26, 14151070о77001865, Змiна вiдокремлених пiДроздiлiв. Змiна
вiдомосТей прО керiвниКа вiдокРемленогО пiдроздiлу юридично1 особи.,
Карпа о.П. ' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor раДи

.щержавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1
особи, 21 .L2.2001 \2:42z51, 141510зоо7в0O1в65, Карпа о.П., Виконавчий
KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

.Щерх<авна реестрацiя змj-н до вj-домостей про юридичну особу, 11.01.2оов
1l :25 :22, 14151070079001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. змj_на
видiв економiчно1 дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr
особи. Змiна повного найменування вiдокремленоrrо пiдроздiлу юридично1
особи;.| Карпа о.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

.Щержавна реестрацiя змiн До вiдомостей про юридичну особу, 11.01.2оов
11 :З4 : 19, 141510700В0001В65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи.
змiна повного найменування вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
ссоби;.' Карпа о.П.' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKor ради

]ерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 12.01.2оOв
-0: 40 : 46, 141510700в1001в65, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
зiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи.,
]{аспа о.П. ' Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради
-эсжавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr
ээоби, 16.01.200В IBz21 :52, 141510400в2Oо1865, Карпа о.П., Виконавчий
!.1эуiтет Львiвськоr MicbKor ради

-ээжавна ресстрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1
::эби, 17.01.200В I\:42:44, 141510400ВзоOlв65, Карпа о.П., Виконавчий
:.э:.:'тет Львiвськоr MicbKor ради

-ээ;кавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1
:ээби, 1В.01.2008 10:47:51, 14151040OB40O1s65, Карпа о.П., Виконавчий
],.::.:_тет Львlвськоi MlcbKor ради

-=.:кавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 22.о1.2ооВ'-'- : |9 z З4, 141510700В5001в65, Змiна вj-докремлених пiдроздiлiв. Змiна
l.r- :-,езнаходхення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи., Карпа
| .]. ' Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKo1 ради
-э::.lэtsна ресстрацiя припинення вiдокремленого пiдроздi лу юрVLу-чнэ-
:::-r., 2з.01.200В 11:З5:57, 14:-51040OB60O1865, Карпа о.П., B1K.H=-=;.:.:
:.::.:- :ет Львiвськоr м j-cbKor ради
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ВИпраВЛенняпоМилок,2З.01.2ОOВ11:45:О2,14157?700В7001В65,Карпа
о.П., ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВськоr MicbKoi ради

Щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1

особи, 25.оl.zЪов :t2:48z41, 141510400вв0O1в65, Карпа о,П,, Виконавчий

KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

,щерхавна реестрац iя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноl

особи| 26.о,zЪов 1о:з4:4в, 14151040089001В65, Карпа О.П., ВИКОНаВЧИЙ

KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

,ЩержавнареестрашiяПрИпИнеНнявiДокреМЛеногопiяроздiлУюриДичноr
особи, 2в.01.zЪов 12z:-1 z25, 1415104оо9ОOоlв65, Карпа о,П,, Виконавчий

KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

.ЩержавнареестрацiязмiндоУСтаноВЧИхДокУментiвiориДичноlособи'
01.о2.2оOв 17:4В:19, 1415105о091001865, Iнш_i з:,l,:,i:,, Карпа о,П,,

Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

.ЩерхавнарееСтрацiязмiнДоУстаноВЧихдокУl,|е:::-зюридичноiособи,
25.0з.20ОВlО:40:41,14151О5OО92001865,Iнш.:iзrliни.ЗмiнарозмiрУ
статутного (складеного) капiталу (пайового фо-:у) юридично1 особи,

ЗмiнаскладУабоiнформаuiiпрозасновникiв.ЗьliнаскладУзасновникiв
(учасникiв) абО змiна вiдомосТей про засновэzкiз (учасникiв) юридично1

особи. Змiни статутного або складеного капiталу,, Карпа о,П,,

Виконавчий KoMiTeT Львiвськоl MicbKor ради

,щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2в,03,200в

1-'7 z 49z20, 1415i070о9зОOls65, Змiна iнформачir для здiйснення зв'язку

звiдокреМленИМпiлроздiлом.ЗмiнавiдокремленИхпiлрозлiлiв.Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи,

ЗмiнамiсцезнахоДХення.:.ло"р.*ЛеногопiдроздiлУюриДИчноiособи.,
Карпа о.П., ВиконавЧий KoMiTeT ЛьвiВськоr MicbKor ради

.Ц'ерхавнареестрацiязмiнДоУстаноВЧИхдокУМентiвюридичноlособи,
Оl.О7.2ОOВ10:57:09,14151О5О0940ОlВ65,Iншiзмiни.,Карпао.П.'
Виконавчий KoMiTeT Львiвськоi MicbKor ради

,щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 02,0"1,2008

12z\4:5-1 , 14].5i070095001в65, змiна керiвника або вiдомостей про

керiвникаюрИдИЧноlособи.ЗмiнафiзичнихосiбабозмiнавiДомостей
профiзиЧнИхосiб_платНИкiвпоДаткiв,якiМаютЬправоВЧИнятИдiI
вiдiменiюридичноiособибезДовiреностi'УтоМУчислiпiДписУвати
ДогоВорИ/поДаВатИдокУМентиДляДерхавноrресстрачiiТоЩо.lКарпа
О.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

Державна реестрацiя змiц до вiдомостей про юридичну особу, 2t,01,2008

11:07 :02, 14151070096ооlв65, змiна вiдокремлених пiлрозлiлiв, змiна

вiдомосТей прО керiвниКа вiдокРемленогО пiдроздiлу юридичноr особи,,

Карпа о.П.' ъ,*о",*"ий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKo:- ради

!ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, з1,07,200Е

1о : 10 :з9, 14151о7оо97ооlв65, змiна вiдокремлених пiдроздiлiв, змiна
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Змiна

:.:] э"езнаходження вiдокремленого пiдроздiлу юридичноI особи. | Карпа
Э .|-, , З:zкэнавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKo1 ради

iержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1
ээаби| 11 . 0В.200В 11 :51 : З9, 1415104009В0O1В65, Карпа О.П. , Виконавчий
lоviтет Львiвськоr MicbKoi ради

-ээ:каsна реестрацiя змiн до установчих документiв юридично1 особи|
:a.'. -.200В 09:ЗЗ:25, 14151050099001865, Iншi змiни., Карпа О.П.,
:;::^:]-:зчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKoi ради

-ээ]:::зна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 06.10.2008
_ ]: {_: ЗЗ, 14151070100001В65, Змiна мiсцезнаходження юридично1 особи.,
i.a:-a Э.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвськоr MicbKor ради

-ээ:i:авна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 07 .10.2008
'_З :Эб :З9, 14151070101001В65, Змiна мiсцезнаходження юридичноr особи.,
i.аэ::а С.П., Виконавчий KoMiTeT Львiвсько1 MicbKor ради

-э.]iавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 0В.12.200В
'_Z 

: |L z 41, 107З1070102016540, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв.
З:.t- :-а вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1
.:a-l.| Мельник I.B., Солом'янська районна у MicTi Киевi державна
= -:.1 - :-:i страцiя

-:::!iэзна реестрацiя змiн до установчих документiв юридично1 особи|
'_- .'-2.20ОВ L2:28:O6, 1О7ЗlО5ОlОЗО1654О, Тншi змiни., Малай Л.Й.,
]:_.::.:'янська районна у MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

--::::азаа реестрацiя змiн до вiдомостеЙ про юридичну особу, Т1 .L2.200B
'_ : : _Э :З2, 107З1070104016540, Змiна мiсцезнаходження юридично1 особи.,
..-=:.=.-: j_.Й., Солом'янська районна у MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

:--i.:aL-a пФaaт _рацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 14.01 .2009
__ : J-:iЗ, 107010701050З5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
:--]:.:ээ:ей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. I

_-=-,::<= О.В., Печерська районна у MicTi Киевi дерхавна адмiнiстрацiя

:_:-i-==}.. реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2В.01.2009
_ _ : : : : {i, 107010701060З5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
----_].::э:ей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи.,

- ^ П Печерська районна у MicTl Киевi державна адмiнiстраuiя-::_---'-_\= 'ч.Э.1

::,--==-_= сесстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 05.02.2009
'_'_ . _'. : :'. , 107010701070З5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
: - - - 1-1 :: -эЙ про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. I

_.=-,::,_а -.З., Печерська районна у MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

::-т==}; .еестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, L]-.02.2009
_ _ : : - : --, 107010701080З5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
:_-:._: ::э7 про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. I

] f : -:]_..= ]. В. , Печерська районна у MicTi Киевi дерх(авна адмiнiстрацiя
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,щерхавьа реестраuiя =Yi:_1: "rоомостей 
про юридичну ::обu, 19,03,2009

11:4О:09, rотоiоiо1090з5606, Змiна iнформацii о,,' здiйснення зв'язку

з вiдокремленим пiдроздi"оy: З,;_"u ",1:*п-:*лених 
пiдроздiлiв, Змiна

в i домо с т ей пр о кер i 
" 
ни*. 

_: i:#11*;: l;:::= ;:H":,":^:fi: ; rI;ii l ;
Iванюха О.В,, Печерськэ рdИОНна у lчlдчдд __-,

ЩержавнареестрацiяприпиненнявiдокремЛеногопiдроздiлУюридИЧНо1
особи, з1.0з.iЪОg r]_:Ъ 9z4З, 

^iоrЪ1040ilоозsсоо, Iванюха о,В,, Печерська

районна у MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя

!ержавнареестраЦiя=Y1:.|:"iоомостейпроюрИдичНУособУ,01.04.2009
11 : з9 : 1в, 10]010701].10з5609, =*i", вiдокрем,,,ь*,* пiлрозлiлiв, змiна

вiДомостеЙпрокерiвник.."'оо*пеМленого.пiДрозлiлуюриличноrособи.
зм i н а м i сце зн а 

"о 
оо" ",, " " 11il::I;;;*:,i, *::t T:":"":i:" :fi ,il::;.u r,

Iванюха o.B.l ПечерсьКа РаИ

!'ержавнаресстраuiя:Yl:.|:",оомостейпроюридиЧнУособУ,О7.04.2009
10:з5:1?, rотоiот01]_20з560;, змiна вiдокрем,ъ"," пiдроздiлiв, змiна

по в но г о,*.и," "u" 
а нн я 

" 1,::".o:xЁ;ilr;;tn;::i",:oni::::' :^]ii?X;; lцl "
Тванюха О,В,, Печерська ра]

!,ержавна реестрацiя змiн_до вiдомостей про юрид":"I_?:"UU, 2В,05,2009

то,, zT, tо,,оiЬIБ, оil:::?::i:"зllн :;::ж:l;iJ:,";;:::;:т: 
=;,i;:"

з вiдокремленим пiдроздrло
вiДомостейпрокерiвника.вiдокреМленого'пlдрозлiлУюриличноiособи.
змiна мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи,,

Iванюха O,B,l ПечерсьК" о";;;;а у MicTi кие"i державна адмiнiстрацlя

!ержавна ресстрачiя =yi:_цo вiдомостей про юридичн1_;;обv, 02,06,2009

1z-, ц5 : з з,, ;; ;;;il il :::: :::: 
" 

;li;:" l;ж*1*:";:' Jfi:::;xT: . 
=;ffi:"

з вiдокремленим пiдроздrЛ,
вiдомостеЙпрокерiвника.вiДокРеМленого,,;-дро=д;-лУюрИДичноlособи.
змiна мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr_ особи,,

Iванюха О,В,, Печерськ" n;;;;;a у MicTi Киевi дерхавна адмiнiстрацrя

!ерхавна реестрацiя зу11_|: ",ло:*:,:::."ро 
юриди":Y_::::i;r:: 3ii'"3"

'LIz 49:2В,',БiОiОiО1l5ОЗ5606, 
змiна вiдокремлених п:-дF

вiДомостейпрокерiвникавiдокреМленого,,;-дроздlлУюридИчноiособи.,
Iванюха О,В,, Печерськ, о;;;;;а у *i"i Киевi дерхавна адмiнiстрацrя

ДерхавнареестрацiязУllДовiдомостейпроюрИдиЧНУособу,09.О7.2009
12 : З5 : 11, ]-070107011UO"Uбi,-:il"i lT|"o;,uii 

для_?дiйснення зв' язку

звiдокреМлениМпiдрозДiлом.Змiна'iдо*р"'ленИхпiдроздiлiв.Змiна
вiДомостейпрокерiвникавiдокр.*,,""ооо.,;-дро=дlлУюридИчноlособи.
змiна мiсцезнаходження вiдокрем,-,",:::_,iдроздiлу юридичноi особи,,

Iванюха о,в,, Печерська_раИонна у MicTi Киевi дерlr(авна 
]*':""л:'::"'ol]]r"Jnl".rn"-r" 

:Yi: _l: "iоомостей 
про юридичну ::обу, 04 ,08 ,2009

1о:46:зO, rоrоiоiо1l]оз5606, змiна iнформачi, о", здiйснення зв,язку

з вiдокремленим пiдроздiлом, =*З-", :1::т"_:;лених 
пiлрозлiлiв, Змiна

мiсцезнахоДЖенНявiдокремЛе:iогопiдроздiЛУюрИДИчноr.особи.,МосенДз
м.ю. ' Печерська районна у MicTi Киевi державна адмiнiстрацая
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_=::r_:аз;а реестрачiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24.09.2009
__: ЗЗ :Э2, . *Э]ЭlЭ701_ВOЗ5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлj-в. Змiна
а-:э:lсэтей про керj_вника в|докремленого пiдрозлiлу юридичноr особи.,
-э:Jе",;<с ts.ts., Печерська районна у MicTi Кисвi дерхавна адмiнiстрацiя

Iе_эхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 0В.10.2009
1, : -? : 1З, 107с10701190З5б06, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
з'-э:,:остей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. I

-э:,1э_кс З.З., Печерська районна у MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

э.,i::=:: рэ.tr:9а-ii-с змiн до вiдомостей про юридичну особу, 0З.11 .2009
_'_: _'_:IZ, _:-:_ _- _'_2]СЗ5606, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
--_-::.(:::=;: *;: j:эр- з-zка вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи. ,

_э:.1=-,::: -.=., _:=::=ъri.э ca:й-cнHa у MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

]еэ;i:а=:-:: ::-:::::,-- =- ::a.:-.:-:-=-:--1я, вiдокремленого пiдроздiлУ ЮРИДИчноr
о"Ъбп, -_.:-_.2'_'_ _ _: ::: ::_, -]]С1 О4О121ОЗ5606, rванюха О.В., Печерська
районна у lи':.- |':::=, --:].1аа:-:а е-уiнiстрацiя

,Щертtавна реестра-:- я з:J-:i -: _.,::а:-:эз;zх документiв юридично1 особи,
18 . 0З .2010 LЗ:20 zЭЭ, '_ _-'_'_: : _ _: _'-Зa С -a, Змiна наЙменування юридичноr
осаби (повного та,/абэ ]i::::ч:.::]: З:.:iна повного наЙменування.
Змiна складу або iнфор:rа---: ::;: з=::-:э=:i;скlв. Змiна складу засновникiв
(учаэнzкiв) або змiна вi:э:.:э::=-;| -: - == ]-:эвникiв (учасникiв) юридично1
оссС-.,:. Зlиiна скороченого на7,.:=.:-.-= а:-::-:,; . , l зач:оха О. В. , Печерська
paZ----:.= _., MicTi Киевi держазна э-:.:-:_- ]:э=-r -

Дес:+:==i: .эсстрацiя змiн до вiдоvэс:.е-Z :.a a.7Zичну особу, 1В. OЗ.2010
1З:2{: j_, -:701010l.2ЗOЗ5606, Змiна iнQэ.с:.:а-,:'' z::я здiйснення зв'язку
з ,tp,,_=::_:.::: ээобою., f ванюха О.В., Пече.сська рейснна у MicTi Киевi
паБ.i.:=:,= :-!,- -49v._._-__- __.____- страцJ-я

,Щес:i:==.-. 1 :=а _:;а-liя змiн до вiдомостей про юр7-;rчёу особу, 20.05.2010
11:З;:__, _ _-_- -,-Э:240З5606, Змiна вiдокремлеаих пiдроздiлiв. Змiна
вiдомс:-=:: _э- i:ээi=ника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи.
Змiна i:э=::э:a -;а;Z:,:енування вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr
особи; . | ]==-_-:ха Э.В., Печерська районна у MicTi Киевi державна
адмiнi с:р а-- - :

.Щержавна !зa::;:-,- -i зi:i н до установчих документiв юридичноr осаби,
З1.0В .2С-: '-'-:. --:-:'. J-, - ] j010501250З5606, Iншi змiни. Змiна розмiру
статутно:. ]i,*_: -=---::: , капiталу (пайового фонду) юридично1 особи.
Змiна скj:э-_.- =1: -_-.;:;:.la"-:_ про засновникiв. Змiна складу засновникi-в
(учасникi= ) =С 

_ з],1 - :-:1 :--]:.:сстей про засновникiв (учасникiв) юридичноr
особи. Зм:-:: ]:::_.-::_::]: аЭэ складеного капiтdлу.l Шентак Л.В.,
Печерське р:;1::-::-: = .., :.l-::_ i.zcni державна адмiнiстрацiя

Пiдтвердх(ення вiдоrrостей про юрI.4цичну особу, 24 .02 .2011, 12 z 49 z 32 ,
107010601260З5606, Знiна iнформачir для здj_йснення зв'язку з юридичною
особою., СаЁенкова О.В., Печерська районна в MicTi Киевi державна
адмiнiстрацiя

-1
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,Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 25,02,20i-1.
10: О6:41; 1о7о1 о,:,о- 27оз5606, Змiна мiсцезнаходження юридично1 особи.,
СавенкоВа О.В.' ПечерсьКа районНа в MicTi Киевi дерхавна адмiнiсТрацiя

.щерхавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr

особи, о?.07 .2о7]- 11: зз:47, 1074104012вOз9lз5, полякова в.о.,
Шевченкiвська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя

,щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноi особиt

о7. о7 .2O:1L 12:1В: З0, 1о74105о1290з9135, Iншi змiни. / Полякова В.о.,
шевченкiвська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1

осаби| 11.0в .2oI\ ]-4:48:49, 107410401зOOз9lз5, Полякова в.О.,
Шевченкiвська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

дерхавна ресстрацiя змiн до установчих документiв юридичноr особи|

26.\0.20IL 15:4о:2з, 1о7410501зlоз9lз5, Iншi змiни. Змiна розмiру
статутного (складеного) капiталу (пайового фонлv) юридично1 особи,
змiна складу або iнформацir про засновникiв. Змiна складу засновникiв
(учасникiв) або змiНа вiдомОстеЙ про засновникiв (учасникiв) юридично1

особИ. ЗмiнИ статутногО абО складенОго капiтЭЛУ.l Горлiснко B,L,
Шевченкiвська раЙонна в MicTi Кисвi державна адмiнiсТрацiя

Пiдтверлження вiдомостеЙ про юридичну особу, 26.12.2011 15:00:З9,
1о7410601з2Oз9lз5, Змiна iнформаuir для здiЙснення звlязку з юридичною

особою., Ушацька Н.В., Шевченкiвська раЙонна в мiстj- _{иевi дерхавна
адмiнiстрацiя

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юрlЕvч:,уr сссбуt 26,06,20t2
11:21 : З1, 1о741о7оlззOз9lз5, Змiна видiв ексао:,::;:с- ;iяльностi
юридичноr особи. Змiни видiв дiяльностi . , 7-э:;-,-,.:==, З, С, , Шевченкiвська

раЙонна в MicTi Киевi державна адмiнiсТ9':--j,;

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну сзэб_" , Z| , -,- ,2 -,-з 10 : 14 : З9,

107410601З4оз9lз5, Змiна iнформачj-r для э=-;|:::,=--:?- ззlязку з юридичною

особою. / Сiроштан Г.о., Шевченкiвська РА7с::-= -_ :,:- :-- ,tисвi державна

адмiнiстрацiя

гPiдтвepдЖeннявiДoмoстейпpoюpИДИчнУcсэб-.-
1о741обоlз5Oз9135, Змiна iнформачir для э=:-rz]_-:=:-_}:,q з='язку з юридичнок

особою., Гордiснко B.I., Шевченкiвська рэ'Z:----:а = :,:- :__ Киевi державна

адмiнiстрацiя

пiдтвердження вiдомостей про юридичну ссоб_,,, |з _,a._"_э I4:ЗЗzЗ2,
1о741обоlЗбоз9lз5, Змiна iнформачi1 для э=i2]-э'::-; зз' ;зку з юридичноI

особою. / ДнтощенКо г.Л., Шевченкiвська ра-Za,:!,э r :,:- ::- j,исвi дерхавна

адмiнiстрацiя

,щерхавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про ю:э7;lч:_,_.- : ]эбу, 02,01 ,2015

\В:L2: 46, 1о741О7оlз7Oз9lз5, Змiна мiсцезнахсдхен-; ::э':;ИЧНоа

особи. | Ушацька Н.в., Шевченкiвська районна в у-::- i-;::Bi дерх(авна

адмiнiстрацiя
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.Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24.09.2015
1-1:49:44, 1.07010701ЗВ059643, Змiна iнформашii для здiйснення зв'язку
з юридичною особою., Iванюха О.В., Печерська районна в MicTi Киевi
державна адмiнiстрацiя

Виправлення помилок, 24.а9.2015 11:52:11, 10707770139059643, Iванюха
О.В., Печерська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

.Щерхавна ресстрацiя змiн до установчих документiв юридичноi особи,
11"11.2015 16:05:0В, 1070105014005964З, Iншi змiни. Змiна розмiру
статутного (складеного) капiталу (пайового фонлv) юридично:_ особи.
Змiна складу або iнформацir про засновникiв. Змiна складу засновникiв
(учасникiв) або змiна вiдомостей про засновникiв (учасникiв) юридичноr
особи. Змiни статутного або складеного капiтdлу., Лавренко К.О.,
Печерська районна в MicTi Киевi дерхавна адмiнiстрацiя

Виправлення помилок, 1,2.17.2О15 14 :18:45, 1О707 1'7О1-4105964З, Лавренко
К.О., Печерська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

Виправлення помилок, 12.1I.2015 15:ЗЗ:50, 10707'710L4205964З, Карташова
М.П., Печерська районна в MicTi Кисвi дерхавна адмiнiстрацiя

Виправлення помилок, 22.L1.2016 14z2] z4З, 1070'7'1'7014З05964З, Орел
Л.В., Печерська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя

!ержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноr особи,
06.0В .2019 14:50:15, 1070105014405964З, Змiна вiдомостей про органи
управлiння юридично1 особи. Змiна найменування юридичноr особи
(повного та/або скороченого). Змiна органу управлiння. Змiна повного
найменування. Змiна скороченого найменування., Падалка Р.О., Приватний
HoTapiyc Падалка Р.О.

.Щержавна ресстрацiя змiн до установчих документiв юридичноr особи,
16.09 .20]-9 15:12: З9, 1070105014505964З, Iншi змiни., Падалка Р.О.,
Приватний HoTapiyc Падалка Р.О.

.Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 09 .!2.2079
12:59:15, 1070107014605964З, Змiна складу або iнформачi1 про
засновникiв. Змiна складу засновникj-в (учасникiв) або змiна вiдомостей
про засновникiв (учасникiв) юридичноi особи., Падалка Р.О., Приватний
HoTapiyc Падалка Р.О.

.Щерхавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 20.02.2020
1В:37:55, 1070107014705964З, Змiна складу або iнформаuii про
засновникiв. Змj-на складу засновникiв (учасникiв) або змiна вiдомостей
про засновникiв (учасникiв) юридичноi особи., Падалка Р.О., Приватний
HoTapiyc Падалка Р.О.

Виправлення помилок, 24.02.2020 16:45:07, 107071'701.4В05964З, Падалка
Р.О., Приватний HoTapiyc Падалка Р.О.

.Щеряtавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 29.09.202r
15 :З7 :21, 100070107014905964З, Змiна кiнцевого бенефiцiарного власника
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(контролера) або змiна вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного
ВЛаСНИЦа (контролера). Змiна складу засновникiв (учасникiв) або зrс
вiдомостей про засновникiв (учасникiв) юридичноi особи., Волоха B..l
Приватний HoTapiyc Волоха В.Л.

Виправлення помилок, 29.09.2021 16:26:00, 1000707770]_5005964з, волс
В.Л., Приватний HoTapiyc Волоха В.Л.

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 29.06.2О
17:L4:26, 100070107015105964З, Змiна видiв економiчно1 дiяльностi
юридичноr особи., Падалка Р.О., Приватний HoTapiyc Падалка Р.О.

Iнф ормацiя dля зdiйснення зс'язtу:
+зВ (0 44) -2В1-61-50, +З8 (044l' -2В1-61-55, universalna.com,
of f ice Guniversalna . согп

,Щаmа лпа час форлаування вurпяz!:
07 . 11 .2022 11:41:25

сдиний державвкй ре€сгр юрпjlrпfirп осiб, фiзкчlпо< осiб-пiдприемцiв та громадських форrrушrь зпаJюJIи
у cTaHi форт"rування. Iпформачiя про lорпшчш осiб, фiзичнщgiбцiдприемцiв та громадсьшх фоЁтуваЕ
зареестрованих до 01.07.20M та це юридични)( осiб, фiзп.lш t
пiдприемцiв та Iрмадсьlотх форrrryваш

)жавЕою фестру юридичних осiб, фiзп.lш t
ВЦДОКаЦtlбflВЛаДИ, В ЯКОМУ ПРОВОДИ.jIаСЬ ДТЕ

реестрачiя.

Приватний HoTapiyc Па:дrка Р. Па]а-rка l
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