
Повне най'v!енування юридично"i особи та скорочене у разi йога наявностi 

Повне та с1<орочене найменування юридично"i особи англiйською мовою у 
разi i'x наRвностi 

Органiзацiйно-правова форма 

Назва юридично'i особи 

lдентифiкацiйний код юридично'i особи 

Центральний чи rv~iсцевий орган виконавчо'i влади, до сфери управлiння 

якого належить державне пiдприемс11ю або частка держави у статутному 

капiталi юридично'i особи, якщо ця часn<а становить не менше 25 вiдсоткiв 

Мiсцезнаходження юридично'i особи 

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридично'i особи, у тому числi часгки 

кожного iз засновникiв (учасникiв); прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо 

засновник - фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та 

iдентиф iкацiйний код юридично'i особи, якщо засновник - юридична 

особа 

ПРИВАТНЕ 

ПIДПРИЕМСТВО 

"ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" 

(ПП "ТЕХНОТЕСТ 

ПЛЮС") 

PRIVATE ENTERPRISE 

'TECHNOTEST PLUS" 

(РЕ "TECHNOTEST 

PLUS") 

ПРИВАТНЕ 

ПIДПРИЕМСТВО 

"ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС" 

40883417 

65065, Одеська обл., 

мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ВАРНЕНСЬКА, будинок 

12 Б 

ЗАСНОВНИК 

ЮРИДИЧНО'i ОСОБИ Е 

КIНЦЕВИЙ 

БЕНIФЩIАРНИЙ 

ВЛАС НИК 

(КОНТРОЛЕР) 

СКОРОХОД ОЛЬГА 

ОЛЕКСАНДРIВНА 

Адреса засновника: 

65089, Одеська обл." 

мiсто Одеса, Киiвський 



Данi про розмiр ста~утного капiталу (с ' ого або складеного капiталу) та 

про дату 3акiнчення його формування 

Види дiяльностi 

" 

АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 

будинок 59-8, корпус 

1, квартира 22 

Розмiр внеску до 

статутного фонду (грн.): 

500.00 

Розмiр (грн.): 500.00 

Код КВЕД 28.21 

Виробництво духових 

шаф, печей i пiчних 

пальникiв; 

Код КВЕД 28.93 

Виробництво машин i 

устатковання для 

виготовлення харчових 

продуктiв i напо"iв, 

перероблення тютюну; 
• 

Код КВЕД 28.99 

Виробництво iнши1х 

машин i устатковання 

спецiального 

призначення, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 42.99 

Будiвництво iнших 

споруд, н. в .. i. у.; 

Код КВЕД 43.11 

Знесення; 

Код КВЕД 46.90 

Неспецiалiзована 

оптова торгiвля 

(основний); 

Код КВЕД 47.78 

Роздрiбна торгiвля 

iншими невживаними 

товарами в 

спецiалiзованих 

магазинах; 

Код КВЕД 63.99 



Вiдомостi про органи управлiння юрид~чно'i особи 

i 

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обран~я (призначення) осiб, якi 

iнформацiйних послуг, 

н. в. i. у.; 

Код КВЕД 33.12 Ремонт 

i технiчне 

обслуговування машин 

i устатковання 

промислового 

призначення 

ВИЩИЙ ОРГАН -

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 

УЧАСНИКIВ 

(ЗАСНОВНИКIВ), 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ДИРЕКТОР 

обираютъся (призначаються) до органу управлiння юридичноl особи, СКОРОХОД АНТОН 

уповноважених представляти юридичнi особу у правовiдносинах з КОСТЯНТИНОВИЧ -
1 

третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дi'i вiд iменi юридично'i керiвник (згiдно 

особи без довiреностi, у тому числi пiд[~исувати договори та данi про статуту) 

наявнiсть обмежень щодо представниц~ва вiд iменi юридично·i особи 

Дата та н J1V1ep зап и су в Единому держ;~вному реЕстрi про проведення 
державно! реЕстрацi'i юридично'i особи - у разi, коли державна ре1::страцiя 

i 

юридичноl особи була проведена пiс:л$ набрання чинностi Законоr'-1 

Укра'iни "Про державну реЕстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб

пiдпринщiв" 

Дата державно'i реЕстрацП, дата та ном~р запису в Единому державному 

реЕстрi про включення до Единого державного реЕстру вiдомостей про 

юридичну особу - у разi, коли держав~а реЕстрацiя юридично'i особи 

була пров1=дена до набрання чинностi 13аконом Укра'iни "Про державну 

реЕстраu,iю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприЕмцiв" 

Дата державно'i реЕстрацi'i, дата та номер запису в Единому державному 
' 

реЕстрi про проведення державно'i ре~страцi'i юридично'i особи, я1~а 
1 

утворена 13 результатi перетворення 

Назва ус:тановчого документа 

Дата запису: 07.10.2016 

Номер запису: 1 556 

102 0000 060159 



- - -.,....,. "'"" "fJV •с, щu IVfJИДИЧНа осоьа СТВОРЮЕТЬСЯ та дiЕ 
на пiдставi модельного стату~у 

данi про вiдокремленi пiдроздiли юридично'i особи 

Данi про перебування юридичноi· особи в процесi провадження у cnpaвi 
про банкрутство, санацi'i 

Данi про перебування юридично;· особи в npoцeci припинення 

Вiдомостi про строк, визначений засновниками (учасниками) юридично'i 
особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення 
юридичноi· особи, для заявлення кредиторами своi'х вимог 

Дата та нorv1ep запису про державну реЕстрацiю припинення юридичноi' 
особи, пiдстава для йога внесення 

Дата та но~ер запису про вiдмiну державно;· ре€страц;;· припинення 
юридичноl особи, пiдстава для його внесення 

Данi про юридичних осiб, правонаступником яких € зареЕстрована 
юридична особа 

Данi про юридичних осiб-правонаступникiв: nовне найменування та 
мiсцезнаходження юридичних осiб-правонаступникiв, 'ix iдентифiкацiйнi 
код и 

Мiсцезнаходження ре€страцiйноi' справи 

Дата та номер запису про взяття та зняпя з облiку, назва та 
iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду 
Украi·ни, в Я1<их юридична особа перебува€ на облiку: 

Юридичний 

департамент Одесько·1 

мiсько·1 ради 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ 

РЕПОНАЛЬНОf 

СТАТИСТИКИ: 

lдентифiкацiйний код 

органу: 21680000; 

Дата взяття на облi1<: 

07.10.2016 

ДЕРЖАВНА 

ПОдАТКОВА 

IНСПЕКЦIЯУ 

МАЛИНОВСЬКОМУ 



Данi органiв статистики про основний ид економiчно"i дiяльностi 

юридичноl особи, визначений на пiдс вi дан их державних статистичних 

спостережень вiдповiдно до статистич ol методологi'i за пiдсумками 

дiяльностi за рiк 

Данi про реЕстрацiйний номер платни а Единого внеску, клас 

професiйного ризику виробництва пл тника Единого внеску за основним 

видом його економiчноl дiяльностi 

l"AVIUHI M.UДl:LИ 

головного 

УПРАВЛIННЯ ДФС В 

ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI: 

lдентифiкацiйний код 

органу: 39565551; 

Вiдомостi про вiдомчий 

ре€стр: (данi про взяття 

на облiк як платника 

податкiв); 

Дата взяття на облiк: 

07.10.2016; 

Номер взяття на облi1<: 

155216195374 

ДЕРЖАВНА 

ПОДДТКОВА 

IНСПЕКЦIЯУ 

МАЛИНОВСЬКОМУ 

РАЙОНI М.ОДЕСИ 

головного 

УПРАВЛIННЯ ДФС В 

ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI: 

lдентифiкацiйний код 

органу: 39565551; 

Вiдомостi про вiдомчий 

реЕстр: (данi про взяття 

на облiк як платника 

€диного внеску); 

Дата взяття на облi к: 

07.10.2016; 

Номер взяття на облiк: 

10000000738286 

Код КВЕД 46.90 

Неспецiалiзована 

оптова торгiвля 

Данi про 

ре€страцiйний номер 

платника Единого 



Термiн, до якого юридична особа пер бува€ на облiку в органi Мiндоходiв 

за мiсце~1 попередньо'i ре€страцН, у азi змiни мiсцезнаходження 

юридичноi особи 

Дата вiдкриття виконавчого провадж ння щодо юридично'i особи Gцля 

незавершених виконавчих провадже ь) 

\нфор~1а.цiя про здiйснення Зв'язку з юридичною особою 

tiMCl.l\Y, 

10000000738286 

Телефон 1: 

0487389535 

Телефон 2: 

0487154094 


