
З О РИГІНАЛО М  ЗГІДНО
Керівник відділу діловодства 

та архіву
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

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: Крилова Юлія Ігорівна від 05.12.2022 за 
кодом 380155242663 станом на 05.12.2022 10:05:56 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Реєстраційний помер справи: 107401304991

Найменування юридичної особи: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Точний пошук за назвою: Так

Код ЄДРІЮУ юридичної особи: 02070944

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
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Відомості про членів керівних органів

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

Вид установчого документа

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

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром та інформаційними системами державних органів
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Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання 
його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть 
керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені 
юридичної особи

Дані про символіку

Дані про хронологію реєстраційних дій

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:
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ідентифікаційний код юридичної особи:
02070944

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

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:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 00027677

Місцезнвходження юридичної особи:
Україна, С1033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 60

Види економічної діяльності:
85.42 Вища освіта (основний)
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 
гуманітарних наук
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій 
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
58.19 Інші види видавничої діяльності
58.11 Видання книг
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56.29 Постачання інших готових страв
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних 
заповідників
91.02 Функціювання музеїв
91.01 Функціювання бібліотек і архівів 
86.23 Стоматологічна практика 
86.22 Спеціалізована медична практика 
86.21 Загальна медична практика 
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
85.31 Загальна середня освіта
14.12 Виробництво робочого одягу
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

Назви органів управління юридичної особи:
РЕКТОР

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА., Розмір частки засновника (учасника): 0

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі 
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну 
особу:
Не передбачено

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від 
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
БУГРОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
0,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та помер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 21.01.1994, Дата запису: 06.12.2005, Номер 
запису: 10741200000013049

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КРИМСЬКА АСТРОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ" 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, Код
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ЄДРПОУ ВП:38568504, Місцезнаходження: Україна, 98409, Автономна 
Республіка Крим, Бахчисарайський р~н, селище міського типу Научний.

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, Код ЄДРПОУ ВІІ: 26380187, 
Місцезнаходження: Україна, 03022, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА 
ГЛУШКОВА, будинок 2, корпус 11.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА", Код ЄДРПОУ ВГІ: 43703793, Місцезнаходження: 
Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 9.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА", Код 
ЄДРПОУ ВП:43703788, Місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ, 
ВУЛИЦЯ ЛЕВАНДОВСЬКА, будинок 6.

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 заявления 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:
КИЇВСЬКИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ, Код ЄДРПОУ:01431914 
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КИЇВСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ, Код ЄДРПОУ:21610754

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні
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Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал), 08.09.2020 09:43:17, 25545424, 
Сушко, Олександр, Никодимович

Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 10.09.2020 12:04:09, 
25567126, Сушко, Олександр, Никодимович

Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 10.09.2020 12:09:21, 
25567222, Сушко, Олександр, Никодимович

Витяг про юридичну особу (портал), 10.09.2020 12:15:13, 25567321, 
Сушко, Олександр, Никодимович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 18.09.2020 
09:57:20, 25613591, Аксютенко, Анна, Леонідівна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
18.09.2020 09:57:37, 25613597, Аксютенко, Анна, Леонідівна

Витяг про юридичну особу (портал), 21.09.2020 20:18:09, 25629134, 
ТОПОЛЕВСЬКА, ЛІДІЯ, ІГОРІВНА

Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
11.11.2020 15:49:33, 25911358, Цімейко, Андрій, Богданович

Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
23.11.2020 11:41:07, 25969807, Цімейко, Андрій, Богданович

Витяг про юридичну особу (портал), 26.11.2020 10:49:35, 25994431, 
ЛОЗНИЦЯ, ОЛЕНА, ОЛЕКСІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 13.01.2021 12:37:38, 26280126, 
МЕЛЬНИК, ТАЇСІЯ, МИКОЛАЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 05.02.2021 13:51:32, 26447540, 
Баранчик, Ганна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 22.03.2021 
14:05:08, 26740774, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
22.03.2021 14:06:28, 26740797, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 25.03.2021 
11:30:02, 26764946, Ющенко, Олег, Сергійович

Витяг про юридичну особу, 13.05.2021 10:23:55, 27052451, КРИЛОВА, 
ЮЛІЯ, ІГОРІВНА
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Витяг про юридичну особу (портал), 19.05.2021 18:03:40, 27093777, 
Дубляк, Іванна, Іванівна

Витяг про юридичну особу (портал), 08.07.2021 16:57:33, 27402274, 
МЕЛЬНИК, ТАЇСІЯ, МИКОЛАЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 02.08.2021
15:18:27, 27550111, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
02.08.2021 15:20:31, 27550139, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 30.08.2021 17:16:42, 
27724435, СЕЛЕЗЕНЬ, ГАННА, ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 01.09.2021 
10:31:50, 27737215, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
01.09.2021 10:34:03, 27737241, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал -■ запит держ. органів) , 02.09.2021 
14:53:55, 27751011, Хабенко, Алла, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
02.09.2021 14:54:09, 27751016, Хабенко, Алла, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 07.09.2021 
08:25:35, 27775177, Хабенко, Алла, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
07.09.2021 08:25:44, 27775181, Хабенко, Алла, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 07.09.2021 
10:21:07, 27776916, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 08.09.2021 
12:54:21, 27789709, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
08.09.2021 16:03:33, 27793016, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 09.09.2021 
15:09:09, 27801755, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 13.09.2021 
13:03:02, 27821853, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 14.09.2021 
11:24:31, 27831780, Аксютенко, Анна, Леонідівна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
14.09.2021 11:24:45, 27831786, Аксютенко, Анна, Леонідівна
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Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 
15:33:26, 27835876, Кравченко, Аліна, Сергіївна

14.03.2021

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.09.2021 
09:10:08, 27850817, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 20.09.2021 
09:11:54, 27873457, Полубок, Оксана, Володимирівна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
20.09.2021 09:13:38, 27873494, Полубок, Оксана, Володимирівна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 20.09.2021 
09:55:03, 27874279, Бойченко, Ірина, Володимирівна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.09.2021 
15:14:17, 27891697, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.09.2021 
15:45:57, 27892206, Лівійська, Людмила, Володимирівна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 23.09.2021 
09:57:20, 27909018, Хабенко, Алла, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
23.09.2021 09:57:29, 27909020, Хабенко, Алла, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 23.09.2021 
15:34:35, 27915627, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
23.09.2021 15:37:01, 27915685, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 27.09.2021 
09:40:31, 27934356, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 28.09.2021 
15:28:17, 27953749, Хабенко, Алла, Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
28.09.2021 15:28:54, 27953760, Хабенко, Алла, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 30.09.2021 
12:49:15, 27978527, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 06.10.2021 
10:57:20, 28037120, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 06.10.2021 
13:20:40, 28040512, Чудновська, Світлана, Юріївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 06.10.2021 
13:23:32, 28040575, Чудновська, Світлана, Юріївна
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Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 
13:55:47, 28090768, Кравченко, Аліна, Сергіївна

11.10.2021

Витяг про юридичну особу (портал ~ запит держ.органів), 12.10.2021
10:26:15, 28102238, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал), 19.10.2021 09:34:27, 28142253, 
МЕЛЬНИК, ТАЇСІЯ, МИКОЛАЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 19.10.2021
10:23:21, 28143439, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
19.10.2021 10:25:34, 28143496, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 19.10.2021
13:57:32, 28150254, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
19.10.2021 14:01:10, 28150379, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал), 19.10.2021 16:44:34, 28158798, 
ГУР'ЄВ, АНДРІЙ, АЛЬБЕРТОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.10.2021
10:21:17, 28184923, Полубок, Оксана, Володимирівна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
21.10.2021 10:22:50, 28184975, Полубок, Оксана, Володимирівна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.10.2021
15:56:50, 28194954, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
21.10.2021 15:59:39, 28195004, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 27.10.2021 
11:42:51, 28249076, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
27.10.2021 11:45:12, 28249127, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 08.11.2021 
11:29:51, 28340625, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів) ,
08.11.2021 11:30:46, 28340642, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 11.11.2021
13:06:41, 28374978, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.11.2021 
12:49:47, 28406532, Ждан, Іван, Володимирович
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Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
16.11.2021 12:51:55, 28406560, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 01.12.2021 
13:55:52, 28532227, Кравченко, Аліна, Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 01.12.2021 
13:59:08, 28532259, Ждан, Іван, Володимирович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
01.12.2021 14:00:31, 28532289, Ждан, Іван, Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 03.12.2021 
13:04:07, 28554622, Норинчак, Сергій, Леонідович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
03.12.2021 13:04:54, 28554635, Норинчак, Сергій, Леонідович

Витяг про юридичну особу (портал), 27.01.2022 14:13:36, 28951462, 
МОІСЕЄНКО, ОЛЬГА, СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 28.01.2022 15:27:35, 28965218, 
ПОЧАЄВЕЦЬ, ОЛЕНА, ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 15.02.2022 15:35:13, 29107773, 
МЕЛЬНИК, ТАЇСІЯ, МИКОЛАЇВНА

Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 15.02.2022 15:43:39, 
29107905, МЕЛЬНИК, ТАЇСІЯ, МИКОЛАЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 18.02.2022 
13:08:02, 29138739, Чудновська, Світлана, Юріївна

Витяг про юридичну особу, 07.09.2022 10:22:22, 29598950, МОРОЗ, ГАННА, 
МИКОЛАЇВНА

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
27.04.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

15.01.1992, 27595, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ 
З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, (дані про взяття на облік як 
платника податків)

15.04.2000, 01-00371*, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО 
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44082145, 3, (дані про взяття 
на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
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Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу,
06.12.2005 00:00:00, 10741200000013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська 
районна у місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 07.05.2007 17:31:00, 10747770002013049, Лінцова
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 26.12.2005 00:00:00, 10741030001013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 08.05.2007 15:40:32,
10743330003013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
08.05.2007 15:48:20, 10741050004013049, Інші зміни. Дані про 
розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого 
акта, на підставі якого створено державний орган, орган місцевого 
самоврядування. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено 
зміни до установчого документу органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування. Зміна найменування юридичної особи (повного 
та/або скороченого). Зміна органу, до сфери управління якого належить 
юр. особа державної форми власності чи юр. особа, в статутному фонді 
якої частка держави складає менше 25%. Зміна складу або інформації про 
засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей 
про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна скороченого 
найменування. Зміна центрального чи місцевого органу виконавчої влади, 
до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або 
який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у 
відповідній юридичній особі., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у 
місті Києві державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:03:09,
10743330013013049, Інші зміни. Дані про розпорядчий акт, на підставі 
якого внесено зміни до розпорядчого акта, на підставі якого створено 
державний орган, орган місцевого самоврядування. Дані про розпорядчий 
акт, на підставі якого внесено зміни до установчого документу органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування. Зміна найменування 
юридичної особи (повноі'о та/або скороченого) . Зміна органу, до сфери 
управління якого належить юр. особа державної форми власності чи 
юр. особа, в статутному фонді якої частка держави складає менше 25%. 
Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників 
(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної 
особи. Зміна скороченого найменування. Зміна центрального чи місцевого 
органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична 
особа публічного права або який здійснює функції з управління 
корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі., Лінцова 
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 08.05.2007 16:07:44, 10747770005013049, Лінцова
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
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Виправлення помилок, 15.10.2007 16:22:46, 10747770007013049, Лінцова 
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 08.05.2007 
16:58:47, 10749980006013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у 
місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 15.10.2007 16:25:16, 
10741060008013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:03:33,
10743330014013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:15:41,
10743330018013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 17.10.2007 12:30:17, 10741030009013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:03:59,
10743330015013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:16:14,
10743330019013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Виправлення помилок, 17.10.2007 17:00:31, 10747770010013049, Лінцова 
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14.10.2008 
16:42:07, 10741070011013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку 
з відокремленим підрозділом. Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних 
осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які 
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, 
у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної 
реєстрації тощо., Лінцова В.10., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:04:16,
10743330016013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку з 
відокремленим підрозділом. Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних 
осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які 
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, 
у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної 
реєстрації тощо., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація
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Актуалізація реєстраційної дії, 14.10.2008 17:16:43,
10743330020013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку з 
відокремленим підрозділом. Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних 
осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які 
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, 
у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної 
реєстрації тощо., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 14.10.2008 
17:01:22, 10749980012013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у
місті Києві державна адміністрація

Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, 14.10.2008 17:09:03, 
10749990017013049, Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація, Підстава: судове рішення, Атрибути судового 
рішення: Судове рішення від 03.10.2008 № 893/2008 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА , 
Дата набрання чинності: 03.10.2008

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 15.10.2008 15:35:42, Інше., Сотнікова Т.О., Шевченківська 
районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 19.03.2009 14:08:51, 10741040021013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.03.2009 
14:15:47, 10741070022013049, Зміна відокремлених підрозділів.
Зміна відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної 
особи. Зміна місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної 
особи., Лінцова В.10., Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 23.03.2009 
16:17:06, 10741070023013049, Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи., Лінцова 
В.Ю., Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
11.06.2009 16:12:03, 10741050024013049, Інші зміни. Зміна органу, до 
сфери управління якого належить юр. особа державної форми власності 
чи юр. особа, з статутному фонді якої частка держави складає менше 
25%. Зміна центрального чи місцевого органу виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить юридична особа публічного права або 
який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у 
відповідній юридичній особі., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна у 
місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.10.2010 
16:40:34, 10741070025013049, Зміна видів економічної діяльності
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юридичної особи. Зміни видів діяльності., Лінцова В.Ю., Шевченківська 
районна у місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 22.07.2011 12:34:21, 
10741060026013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною 
особою., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 13.03.2012 17:38:27, 
10741060027013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною 
особою., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 09.07.2012 17:42:36, 10741030028013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 19.07.2012 17:25:37, 10741040029013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 24.07.2012 17:39:23, 10741040030013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 25.07.2012 14:49:58, 10741040032013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.07.2012 
14:47:50, 10741070031013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку 
з відокремленим підрозділом. Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
видів економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної 
особи. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни 
видів діяльності., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Виправлення помилок, 29.08.2012 17:47:55, 10747770033013049, Полякова 
В.О., Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 31.08.2012 
12:16:22, 10741070034013049, Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи., Полякова 
В.О., Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 20.09.2012 16:58:05, 10747770035013049, Ушацька
Н.В., Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 20.09.2012 17:05:22, 10741030036013049, Ушацька Н.В., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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Виправлення помилок, 24.10.2012 09:27:01, 10747770037013049, Ушацька 
Н.В., Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 10.12.2012 15:21:12, 10741040038013049, Антощенко Г.Л., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 25.01.2013 11:54:55, 10741030040013049, Полякова В.О., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2013 
11:33:59, 10741070039013049, Зміна видів економічної діяльності 
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Полякова В.О., Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,
10.06.2013 16:05:28, 10741070041013049, Зміна видів економічної 
діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., Плетенець М.В., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.02.2014 
16:14:31, 10741070042013049, Зміна видів економічної діяльності 
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Лінцова В.Ю., Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 17.03.2014 15:56:43, 10741040043013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 14.04.2014 15:47:43, 10741030044013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.10.2014 
16:09:30, 10741070045013049, Зміна видів економічної діяльності 
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Лінцова В.Ю., Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 18.02.2015 15:32:43, 10741030046013049, Дубина А.Б., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 03.06.2015 16:49:19, 10741040047013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
07.08.2015 14:28:49, 10741050048013049, Інші зміни., Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
28.02.2017 09:46:27, 10741050049013049, Інші зміни., Рибачук О.В., 
Комунальне підприємство "Центр сприяння бізнесу міста Києва"

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.07.2019 
13:27:54, 10741070050013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку 
з юридичною особою., Лінцова В.Ю., Комунальне підприємство "Центр 
правової допомоги та реєстрації"

Виправлення помилок, 19.07.2019 13:29:51, 10747770051013049, Лінцова 
В.Ю., Комунальне підприємство "Центр правової допомоги та реєстрації"

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 06.09.2019 11:49:21, 10741040052013049, Лінцова В.Ю., 
Комунальне підприємство "Центр правової допомоги та реєстрації"

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.02.2020 
10:52:27, 10741070053013049, Зміна інформації для здійснення зв'язку
з юридичною особою., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києв 
державна адміністрація

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 10.07.2020 12:48:44, 10741030054013049, Лінцова В.Ю., 
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 10.09.2020 10:33:17, 1000741800055013049, Зміна 
інформації для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом. Зміна 
видів економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної 
особи. Зміна місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної 
особи. Зміна повного найменування відокремленого підрозділу юридичної 
особи;., Андрущак Л.Б., Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 10.09.2020 10:45:15, 1000741800056013049, Зміна 
інформації для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом. Зміна 
видів економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної 
особи. Зміна повного найменування відокремленого підрозділу юридичної 
особи;., Андрущак Л.Б., Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.11.2020 
17:02:51, 1000741070057013049, Зміна керівника або відомостей про 
керівника юридичної особи., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в 
місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.05.2021 
18:19:20, 1000741070058013049, Зміна керівника або відомостей про 
керівника юридичної особи., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в 
місті Києві державна адміністрація

29890338 Стор. 16 з 17



Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 29.07.2021 09:43:22, 1000741800059013049, Зміна 
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної 
особи., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 14.02.2022 10:40:44, 1000741800060013049, Зміна 
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної 
особи., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 26.05.2022 09:49:17, 1000741800061013049, Зміна 
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної 
особи., Лінцова В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 30.11.2022 
10:44:38, 1000741070062013049, Зміни до установчих документів, які 
не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань., Лінцова В.Ю., Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація

Інформація для здійснення за'язку:
+380442898691, +380442348904, 2898391

Дата та час формування витягу:
05.12.2022 10:07:35

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.

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Ніцевич Е.О.
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

З ОРИГІНАЛО М  ЗГІДНО
Керівник відділу діловодства 

та архіву
иівського національного університету 

імені Тараса Шевченка

29890338 Стор. 17 з 17


