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Особливості роботи

з метою захисту ЄДР, перед

кожним пошуком необхідно

підтверджувати, що з

системою працює людина за

допомогою спеціального тесту

системи reCAPTCHA;

захист за методом reCAPTCHA

має функції для використання

особами з вадами зору;

кількість сторінок, що

відкриваються з кожної IP-

адреси за певний проміжок

часу та максимальна кількість

результатів пошуку обмежена,

Безкоштовний запит

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі,

детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна

ознайомитись на сторінці "Інформація".

Шукати ще

Детальна інформація про юридичну особу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
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що обумовлено запобіганням

перевантаження бази даних

ЄДР запитами.

Повне найменування юридичної особи

та скорочене у разі його наявності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АГРОФІРМА "ВЕСЕЛИНІВКА"

(ТОВ "АГРОФІРМА "ВЕСЕЛИНІВКА")

Повне та скорочене найменування

юридичної особи англійською мовою у

разі їх наявності

"AGRO FIRM "VESELINIVKA" LIMITED LIABILITY

COMPANY

("AGRO FIRM "VESELINIVKA" LLC)

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи "АГРОФІРМА "ВЕСЕЛИНІВКА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 34596103

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

Місцезнаходження юридичної особи

07526, Київська обл., Баришівський район, село

Веселинівка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,

будинок 58

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АГРО-С"

Код ЄДРПОУ засновника: 31522243

Адреса засновника: 07700, Київська обл., Яготинський

район місто Яготин ВУЛИЦЯ ПИРЯТИНСЬКА будинок
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Перелік засновників (учасників)

юридичної особи, у тому числі частки

кожного із засновників (учасників);

прізвище, ім'я, по батькові, якщо

засновник – фізична особа;

найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код юридичної особи,

якщо засновник – юридична особа

район, місто Яготин, ВУЛИЦЯ ПИРЯТИНСЬКА, будинок

27

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОСЮК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,

УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ

Р-Н, С. ХОТІВ, ВУЛ. ПАРКОВА, БУД. 5

(ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ WTI TRADING

LIMITED, MHP SE, RAFTAN HOLDING LIMITED,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" 25412361,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 32580463,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АГРО-С" 31522243)

Дані про розмір статутного капіталу

(статутного або складеного капіталу) та

про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 500.00

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім

рису), бобових культур і насіння олійних культур

(основний);

Код КВЕД 01.12 Вирощування рису;

Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних

культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Код КВЕД 01.16 Вирощування прядивних культур;

Код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і

дворічних культур;
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Код КВЕД 01.24 Вирощування зерняткових і

кісточкових фруктів;

Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших

плодових дерев і чагарників;

Код КВЕД 01.29 Вирощування інших багаторічних

культур;

Код КВЕД 01.30 Відтворення рослин;

Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби

молочних порід;

Код КВЕД 01.42 Розведення іншої великої рогатої

худоби та буйволів;

Код КВЕД 01.43 Розведення коней та інших тварин

родини конячих;

Код КВЕД 01.45 Розведення овець і кіз;

Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці;

Код КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;

Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство;

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

Код КВЕД 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;

Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність;

Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

Код КВЕД 02.10 Лісівництво та інша діяльність у

лісовому господарстві;

Код КВЕД 02.20 Лісозаготівлі;

Код КВЕД 02.40 Надання допоміжних послуг у

лісовому господарстві;

Код КВЕД 03.12 Прісноводне рибальство;

Код КВЕД 03 22 Прісноводне рибництво
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Код КВЕД 03.22 Прісноводне рибництво

(аквакультура);

Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;

Код КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;

Код КВЕД 10.31 Перероблення та консервування

картоплі;

Код КВЕД 10.39 Інші види перероблення та

консервування фруктів і овочів;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво

масла та сиру;

Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів

борошномельно-круп'яної промисловості;

Код КВЕД 10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних

продуктів;

Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних

виробів; виробництво борошняних кондитерських

виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива;

виробництво борошняних кондитерських виробів,

тортів і тістечок тривалого зберігання;

Код КВЕД 10.73 Виробництво макаронних виробів і

подібних борошняних виробів;

Код КВЕД 10.81 Виробництво цукру;

Код КВЕД 10.85 Виробництво готової їжі та страв;

Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових

продуктів, не віднесених до інших угруповань;

Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для
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Види діяльності

тварин, що утримуються на фермах;

Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне

виробництво;

Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

Код КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції,

н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі

сільськогосподарською сировиною, живими

тваринами, текстильною сировиною та

напівфабрикатами;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном,

необробленим тютюном, насінням і кормами для

тварин;

Код КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами;

Код КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;

Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними

продуктами;

Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними

продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

Код КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і

кондитерськими виробами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля

продуктами харчування, напоями та тютюновими

виробами;

Код КВЕД 77.31 Надання в оренду

сільськогосподарських машин і устатковання;

Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і

устатковання, у тому числі комп'ютери;

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин,
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устатковання та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;

Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання

будинків і промислових об'єктів;

Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних

комерційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 93.13 Діяльність фітнес-центрів;

Код КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту;

Код КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку

та розваг;

Код КВЕД 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного

комфорту;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким,

газоподібним паливом і подібними продуктами;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними

продуктами;

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в

неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними

продуктами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами,

рослинами, насінням, добривами, домашніми

тваринами та кормами для них у спеціалізованих

магазинах;

Код КВЕД 4781 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
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Код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

харчовими продуктами, напоями та тютюновими

виробами;

Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний

транспорт, н. в. і. у.;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 49.42 Надання послуг перевезення речей

(переїзду);

Код КВЕД 49.50 Трубопровідний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного

транспорту;

Код КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів

тимчасового розміщування;

Код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на

період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Код КВЕД 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового

розміщування;

Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію

власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за

винагороду або на основі контракту;

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних

автомобілів;

Код КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування

готових металевих виробів;

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування
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машин і устатковання промислового призначення;

Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування

електронного й оптичного устатковання;

Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування

електричного устатковання;

Код КВЕД 33.17 Ремонт і технічне обслуговування

інших транспортних засобів;

Код КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування

інших машин і устатковання;

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і

устатковання;

Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;

Код КВЕД 35.12 Передача електроенергії;

Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії;

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива

через місцеві (локальні) трубопроводи;

Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та

кондиційованого повітря;

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води;

Код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення

стічних вод;

Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних

відходів;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових

будівель

Відомості про органи управління

юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
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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

САМІЄВ РУСЛАН ЕШОНЖОНОВИЧ - 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 та фізичних осіб-підприємців"

Дата державної реєстрації, дата та

номер запису в Єдиному державному

реєстрі про включення до Єдиного

державного реєстру відомостей про

юридичну особу – у разі, коли державна

реєстрація юридичної особи була
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проведена до набрання чинності

Законом України "Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців"

Дата державної реєстрації, дата та

номер запису в Єдиному державному

реєстрі про проведення державної

реєстрації юридичної особи, яка

утворена в результаті перетворення

Дата державної реєстрації: 18.12.2006

Дата запису: 30.09.2019

Номер запису: 1 327 145 0000 001208

Назва установчого документа

Дані про наявність відмітки про те, що

юридична особа створюється та діє на

підставі модельного статуту

Дані про відокремлені підрозділи

юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи

в процесі провадження у справі про

банкрутство, санації

Дані про перебування юридичної особи

в процесі припинення

Відомості про строк, визначений

засновниками (учасниками) юридичної

особи, судом або органом, що прийняв
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у р р

рішення про припинення юридичної

особи, для заявлення кредиторами своїх

вимог

Дата та номер запису про державну

реєстрацію припинення юридичної

особи, підстава для його внесення

Дата та номер запису про відміну

державної реєстрації припинення

юридичної особи, підстава для його

внесення

Дані про юридичних осіб,

правонаступником яких є зареєстрована

юридична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА

"ВЕСЕЛИНІВКА"

Код ЄДРПОУ: 34596103

Місцезнаходження: 07526, Київська обл.,

Баришівський район, село Веселинівка, ВУЛИЦЯ

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 58

Дані про юридичних осіб-

правонаступників: повне найменування

та місцезнаходження юридичних осіб-

правонаступників, їх ідентифікаційні

коди

Місцезнаходження реєстраційної справи
Баришівська районна державна адміністрація

Київської області

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
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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:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код органу: 21680000;

Дата взяття на облік: 19.12.2006

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,

БОРИСПІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, БАРИШІВСЬКО-

БЕРЕЗАНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

(БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН):

Ідентифікаційний код органу: 43141377;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на

облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 21.12.2006;

Номер взяття на облік: 1652

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,

БОРИСПІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, БАРИШІВСЬКО-

БЕРЕЗАНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

(БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН):

Ідентифікаційний код органу: 43141377;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на

облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 18.12.2006;

Номер взяття на облік: 09.10-070

Дані органів статистики про основний

вид економічної діяльності юридичної

особи, визначений на підставі даних

державних статистичних спостережень

відповідно до статистичної методології

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім

рису), бобових культур і насіння олійних культур
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за підсумками діяльності за рік

Дані про реєстраційний номер платника

єдиного внеску, клас професійного

ризику виробництва платника єдиного

внеску за основним видом його

економічної діяльності

Дані про реєстраційний номер платника єдиного

внеску: 09.10-070;

Дані про клас професійного ризику виробництва

платника єдиного внеску за основним видом його

економічної діяльності: 22

Термін, до якого юридична особа

перебуває на обліку в органі Міндоходів

за місцем попередньої реєстрації, у разі

зміни місцезнаходження юридичної

особи

Дата відкриття виконавчого

провадження щодо юридичної особи

(для незавершених виконавчих

проваджень)

Інформація про здійснення зв'язку з

юридичною особою

Телефон 1: +380504164630

Адреса електронної пошти:

O.I.BONDARENKO@MHP.COM.UA

Шукати ще
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Технічна підтримка

Call-центр: 0-800-508-584

E-mail: reestry@nais.gov.ua

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Тел: 0 800 21 44 64

E-mail: pay@uapay.ua

Розробник

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр"

http://irc.gov.ua

Служба підтримки платежів PORTMONE.COM

Тел: 044-200-09-02

E-mail: support@portmone.com
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