
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: від 06.02.2018 за           
№ 1003581793 станом на 06.02.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Найменування юридичної особи (точний пошук):  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ шльосем україна 

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: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЬОСЕМ УКРАЇНА", ТОВ 

"ШЛЬОСЕМ УКРАЇНА" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
35509650 

Місцезнаходження юридичної особи: 
01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, БУДИНОК 8, 

КВАРТИРА 90 

Види діяльності: 
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур, 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших 

плодових дерев і чагарників, 01.28 Вирощування пряних, ароматичних 
і лікарських культур, 01.63 Післяурожайна діяльність, 01.64 
Оброблення насіння для відтворення, 02.30 Збирання дикорослих 

недеревних продуктів, 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому 
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господарстві, 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків, 10.83 

Виробництво чаю та кави, 10.86 Виробництво дитячого харчування та 

дієтичних харчових продуктів, 10.89 Виробництво інших харчових 

продуктів, не віднесених до інших угруповань, 11.03 Виробництво 

сидру та інших плодово-ягідних вин, 11.07 Виробництво 

безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки, 20.53 Виробництво ефірних олій, 21.20 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, 46.34 Оптова 

торгівля напоями, 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, 

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами, 82.11 

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, 82.92 

Пакування, 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. 

в. і. у., 86.10 Діяльність лікарняних закладів, 86.90 Інша 

діяльність у сфері охорони здоров'я, 66.21 Оцінювання ризиків та 

завданої шкоди, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна, 68.31 Агентства нерухомості, 69.10 Діяльність у 

сфері права, 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 

71.11 Діяльність у сфері архітектури, 71.12 Діяльність у сфері 

інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах, 72.19 Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері інших природничих і технічних наук, 74.90 Інша 

професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

Відомості про органи управління юридичної особи: 
відомості відсутні 
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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: 
МИХАЙЛИЧ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ, 04.10.2017 - 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": 
06.11.2007, 1 068 102 0000 021272 

Номер, дата та час формування витягу: 
1003581793, 06.02.2018 22:05:29 

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 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. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання               
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки,            
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні              
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу           
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 
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