ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприемців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО З О Б М Е Ж Е Н О Ю
ВІД ПО ВІДА ЛЬНІСТЮ "С П Е Ц Е Н Е Р Г О Г Р У П "
Ідентифікаційний код юридичної особи:
41319819
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, Конституції майдан,
будинок 1, 4 під'їзд, офіс 45-12
Дата та номер запису в Єдиному державному ресстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприсмців та громадських формувань:
17.11.2021, 1004801070013073147
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:
ІВАНІСОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА (відсутні) - керівник
ІВАНІСОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відсутні))
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
10.05.2017, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
10.05.2017, 203217134106, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА), 43983495,
31.12.2021, (дані про взяття на облік як платника податків)
10.05.2017, 10000000920741, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА), 43983495, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
35.14 Торгівля електроенергією (основний);
4 3.11 Знесення;

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.13 Розвідувальне буріння;
4 3.21 Електромонтажні роботи;
43.22 Монтаж зодопровідних мереж, систем опалення та кондиціонуванн
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
4 3.31 Штукатурні роботи;
43.32 Установлення столярних виробів;
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
43.34 Малярні роботи та скління;
4 3.39 Інші роботи із завершення будівництва;
43.91 Покрізельні роботи;
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
4 6.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами
промисловими хімічними речовинами;
4 6.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту;
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами;
4 6.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
52.21 Допоміжне обслугозузання наземного транспорту;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
35.12 Передача електроенергії;
35.13 Розподілення електроенергії;
41.10 Організація будівництва будівель;
41.20 Будівництво житлових і нежитлозих будівель;
42.11 Будівництво доріг і автострад;
42.21 Будівництво трубопроводів;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні
Вид установчого документа:
Відомості відсутні
Інформація для здійснення зв'язку:
+ 38 (067) -434-24-42, 5ресепегдодгоир@дшаі1.согп

Номер,дата та час формування виписки:
545850228993, 18.11.2021 15:12:04

П ри ватн и й нотаріус Ж и л я е в а Н.В.

Ж и л я с в а Н.В.

