ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮНАЙТЕД ПЕТРОЛІУМ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
41469841
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 36В
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
13.10.2020, 1000657770009025040
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:
Поп'юк Богдан Степанович - керівник
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
20.07.2017, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
19.07.2017, 265117190526, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 01.11.2020,
(дані про взяття на облік як платника податків)
19.07.2017, 10000000973696, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Види економічної діяльності:
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний);
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами;
35.21 Виробництво газу;

35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи;
06.10 Добування сирої нафти;
06.20 Добування природного газу;
09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного
газу;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
35.11 Виробництво електроенергії;
35.12 Передача електроенергії;
35.13 Розподілення електроенергії;
35.14 Торгівля електроенергією;
58.14 Видання журналів і періодичних видань;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
64.20 Діяльність холдингових компаній;
69.10 Діяльність у сфері права;
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні
Вид установчого документа:
Статут
Інформація для здійснення зв'язку:
+38(050)-963-88-50
Номер, дата та час формування виписки:
155342787628, 13.10.2020 15:14:42

Приватний нотаріус Сиротюк О.В.

Сиротюк О.В.

