
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: Козак Вікторія Василівна від 09.04.2021 за
кодом 238575036042 станом на 09.04.2021 09:59:32 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 31316718

До документу внести:
Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", ТОВ "НОВА ПОШТА"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
31316718
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Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03026, місто Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1,
ПОВЕРХ 9

Види економічної діяльності:
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний);
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту;
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення
звуку й зображення;
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах;
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.10 Складське господарство;
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність;
64.19 Інші види грошового посередництва;
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
73.11 Рекламні агентства;
86.21 Загальна медична практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
БУЛЬБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (Обмеження згідно статуту) - керівник
БУЛЬБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження
згідно статуту)) - представник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
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4654075,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 19.01.2001 Дата запису: 11.04.2005 Номер
запису: 15881200000001718

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
23.01.2001, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

25.01.2001, 5619, ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З
ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44131658, (дані про взяття на облік як
платника податків)

24.01.2001, 16284106, ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ
З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44131658, 33, (дані про взяття на
облік як платника єдиного внеску)

Інформація для здійснення зв'язку:
, www.novaposhta.com.ua, communication@novaposhta.ua, ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІЄ НА ПІДСТАВІ УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА-
СТАТУТУ

Дата та час формування витягу:
09.04.2021 10:03:35

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.
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