
витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" від 05.06.2018 за № 23668246 
станом на 05.06.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Найменування юридичної особи (точний пошук): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Код ЄДРПОУ: 00293255
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС", ПРАТ 
"ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у  разі їх 
наявності:
ркіуате сгоют зтоск сомраму " 2арокігнзкьогьиз" , рказс
"2АРОРІ2НЗКЬОГЬи5"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00293255
Організаційно-правова форма:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у  статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 
ДІАГОНАЛЬНА, БУДИНОК 2
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі частки кожного із 
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 
-  фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи, якщо засновник -  юридична особа:
ЧЛЕНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, розмір внеску до статутного фонду -
109470.16 грн.; ""КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)" - 
МІРІЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, СА 372731, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ПОТОЧНА БУД. 4 КВ. 17, 0000000000, розмір внеску
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до статутного фонду - 0.00 грн.; ""КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 
(КОНТРОЛЕР)" - НЕТЯГА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, СВ 127197, 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ГАВРИЛОВА БУД. 5 КВ. 171, 
0000000000, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; 
""КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)" - ОСЕЛЕДЧИК СЕРГІЙ 
ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, СВ 241714, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЗАПОРІЖЖЯ 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА БУД. 149 КВ. 15, 0000000000, розмір внеску до 
статутного фонду - 0.00 грн.; ""КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 
(КОНТРОЛЕР)" - ОСІПОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ, УКРАЇНА, СА 924433,
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ПОТОЧНА БУД. 4 КВ. 5,
0000000000, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
109470.16 грн.
Види діяльності:
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин,
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у., 23.13 
Виробництво порожнистого скла, 46.44 Оптова торгівля фарфором, 
скляним посудом і засобами для чищення, 4 6.75 Оптова торгівля 
хімічними продуктами, 47.59 Роздрібна торгівля меблями, 
освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в 
спеціалізованих магазинах
Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКЦІЯ
Прізвище, ім 'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
ОСІПОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ - підписант, ОСІПОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи - у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну о со б у -у  разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань ":
30.12.1994, 20.05.2005, 1 103 120 0000 005571
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Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на 
підставі модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
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Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
19.05.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
13.01.1995, 388, ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛЕННЯ У 
ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М .ЗАПОРІЖЖЯ), 39488184 (дані про взяття на 
облік як платника податків)
09.09.1996, 08/26-0104, ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(ВІДДІЛЕННЯ У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М .ЗАПОРІЖЖЯ), 39488184 (дані про 
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УТІ "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань ", у  зв ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
Дані про реєстраційний номер татника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
08/26-0104, 38
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
+ 380612397060, +38 0 612397 072, +380612397061, соп1:ас'Ь@5'Ьек1о. г р . иа 
Дані про реєстраційні дії:
Включення відомостей про юридичну особу; 20.05.2005 
11031200000005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
09.06.2005 11031050001005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради; інші зміни
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Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
21.04.2006 11031050002005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради; інші зміни
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.03.2007 
11031060003005571; Астахова Світлана Петрівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 31.05.2008 
11031060005005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 31.05.2008 11031690006005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 12.11.2008 1103107 0007 005571; 
Астахова Світлана Петрівна; Виконавчий комітет Запорізької міської 
ради; зміна видів діяльності
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 01.06.2009 11031690008005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 28.01.2010 
11031060009005571; Астахова Світлана Петрівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 20.05.2010 11031690010005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 04.02.2011 
11031060011005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 20.05.2011 11031690013005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
05.07.2011 11031050014005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради; зміна повного 
найменування, зміна скороченого найменування
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 02.02.2012 
11031060015005571; Астахова Світлана Петрівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 15.05.2012 11031690016005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
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Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 12.10.2012 11031070017005571; 
Медведєва Тетяна Омелянівна; Виконавчий комітет Запорізької 
міської ради; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 31.01.2013 
11031060018005571; Медведєва Тетяна Омелянівна; Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 23.05.2013 11031690019005571; Астахова Світлана Петрівна; 
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 16.01.2014 
11031060020005571; Тряпіцина Анна Станіславівна; Реєстраційна 
служба Запорізького міського управління юстиції; зміна додаткової 
інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 28.04.2014 11031690021005571; Тимченко Ольга 
Олександрівна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької 
міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
14.05.2014 11031050022005571; Тимченко Ольга Олександрівна; 
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна 
органу управління, зміна складу або інформації про засновників
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 12.01.2015 
11031060023005571; Тряпіцина Анна Станіславівна; Реєстраційна 
служба Запорізького міського управління юстиції; зміна додаткової 
інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 20.05.2015 11031070024005571; 
Глевська Любов Олександрівна; Департамент реєстраційних послуг 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
16.06.2015 11031050026005571; Глевська Любов Олександрівна; 
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; інші 
зміни
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною 
особою; 18.06.2015 11031690027005571; Глевська Любов 
Олександрівна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької 
міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
25.05.2016 11031050028005571; Глевська Любов Олександрівна; 
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна 
повного найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни
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Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
24.05.2018 11031050031005571; Глевська Любов Олександрівна; 
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; інші 
зміни
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 24.05.2018 11031070032005571; 
Глевська Любов Олександрівна; Департамент реєстраційних послуг 
Запорізької міської ради; зміна додаткової інформації
Номер, дата та час формування витягу:
23668246, 05.06.2018 13:37:47

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

АСТРАХАНЦЕВА Н.Л.

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради
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