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: ЦІХОМСЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
від 15.02.2021 за кодом 11277213802 станом на 15.02.2021 16:04:09 відповідно до наступних
критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ юридичної особи: 32721857
До документу внести:
Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до
сфери управління якого належить юридична особа публічного права або
який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у
відповідній юридичній особі
Мета діяльності громадського формування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа,
або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) її засновника
Місцезнаходження юридичної особи
Види діяльності
Назви органів управління юридичної особи
Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо
Відомості про членів керівних органів
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)
Вид установчого документа
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Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
(крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)
Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське
формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого
документа іншого громадського формування
Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих
спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для
заявлення кредиторами своїх вимог
Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника
майна, керуючого санацією
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа
Дані про юридичних осіб – правонаступників
Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі
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 "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА",
ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС "ЗЕЛЕНА ДОЛИНА"
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Ідентифікаційний код юридичної особи:
32721857
Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано
Організаційно-правова форма юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними
правами держави у відповідній юридичній особі:
Відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, селище міського
типу Томашпіль, ВУЛИЦЯ ІВАНА БОГУНА, будинок 4
Види економічної діяльності:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур (основний);
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і
бульбоплодів;
01.16 Вирощування прядивних культур;
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
01.21 Вирощування винограду;
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
01.30 Відтворення рослин;
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.45 Розведення овець і кіз;
01.46 Розведення свиней;
01.47 Розведення свійської птиці;
01.49 Розведення інших тварин;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність;
01.64 Оброблення насіння для відтворення;
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів;
10.11 Виробництво м'яса;
10.13 Виробництво м'ясних продуктів;
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків;
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
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10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого
зберігання;
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
10.81 Виробництво цукру;
10.85 Виробництво готової їжі та страв;
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших
угруповань;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин;
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями
та жирами;
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
81.30 Надання ландшафтних послуг;
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
64.20 Діяльність холдингових компаній;
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н. в. і. у.;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВОЙТОВИЧ
СТАНІСЛАВ АНДРІЙОВИЧ , 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ..
ВОЙТОВИЧ СТАНІСЛАВ АНДРІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків,
ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 16, Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 3127900,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну
особу:
Відомості відсутні
Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
МОРОЗ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 10.09.2012 - керівник
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МОРОЗ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - представник
Ціхомський Михайло Петрович (Повноваження: Вчиняти дії від імені
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (член
виконавчого органу - дирекції товариства, уповноважений безпосередньо
діяти в судах від імені товариства без довіреності)) - представник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
3127900,00 грн.
Вид установчого документа:
Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Дата запису: 15.09.2004 Номер запису: 11661230000000004
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення
щодо припинення юридичної особи:
Відомості відсутні
Відомості про комісію з 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
Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи:
Відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні
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Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Томашпільська районна державна адміністрація Вінницької області
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
30.09.2004, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
20.09.2004, 393, ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З
ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44104032, (дані про взяття на облік як
платника податків)
20.09.2004, 0220031592, ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44104032, 22, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)
Інформація для здійснення зв'язку:
21535, 21646
Дата та час формування витягу:
15.02.2021 16:08:35
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 осібпідприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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