МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осібпідприємців
Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осібпідприємців
(далі  ЄДР) здійснюється відповідно до частини
2 статті 7 
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осібпідприємців"
.
Детальна інформація про юридичну особу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА

наявності

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
(ТОВ "ПЕК")

Повне та скорочене найменування юридичної особи
англійською мовою у разі їх наявності
Організаційноправова форма

Назва юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕННА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ"
13877727

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
65009, Одеська обл., місто Одеса,
Місцезнаходження юридичної особи

ВУЛИЦЯ ПЕДАГОГІЧНА, будинок 2,
офіс № 1

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа;
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

МАЛЯРЧУК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: 65058, Одеська
обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГОВОРОВА,
будинок 15, квартира 50

Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 49140.00

МАЛЯРЧУК АЛЛА ЄВГЕНІВНА
Адреса засновника: 65063, Одеська
обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛ.МАРШАЛА ГОВОРОВА, будинок
15, квартира 50
Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 17550.00

КОМПАНІЯ РЕКСМІТ
ЛІМІТЕД/REXMITH LIMITED
Адреса засновника: 1066, ГЕОРГІУ
МАРКІДІ 2, 1Й ПОВЕРХ,
КВАРТИРА/ОФІС 1, 1066 НІКОСІЯ,
КІПР
Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 157950.00

ЗАРУБІН ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ
Адреса засновника: м.Алмати,
вул.Каратаєва, 38а, кв.13, КАЗАХСТАН
Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 126360.00

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ 
МАЛЯРЧУК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
УКРАЇНА, ПАСПОРТ СЕРІЇ КК
№558016, 65058, ОДЕСЬКА ОБЛ.,
МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА
ГОВОРОВА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
50

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)  ЗАРУБІН
ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ,
КАЗАХСТАН,ПАСПОРТ 03137175,
050013М.АЛМАТИ, ВУЛ.КАРАТАЄВА,
38А, КВ.13, КАЗАХСТАН.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
ЗАСНОВНИКА "КОМПАНІЯ РЕКСМІТ
ЛІМІТЕД/REXMITH LIMITED" 
АНДРЕАС С. ПЕТРУ, РЕСПУБЛІКА
КІПР, ПАСПОРТ Е №414918,
РЕСПУБЛІКА КІПР,2404, М. НІКОСІЯ,
ВУЛ.АЛКАЮ, БУД. 9, КВ.201

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
ЗАСНОВНИКА "КОМПАНІЯ РЕКСМІТ
ЛІМІТЕД/REXMITH LIMITED"  КСЕНІЯ
ГЕОРГІАДЕС, РЕСПУБЛІКА КІПР,
ПАСПОРТ Е №237863, РЕСПУБЛІКА
КІПР,2404, М. НІКОСІЯ, ВУЛ.АЛКАЮ,
БУД. 9, КВ.201
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного
капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 351000.00
Дата закінчення формування:
13.10.2006
Код КВЕД 43.21 Електромонтажні
роботи;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля
зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері
інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного

Види діяльності

консультування в цих сферах;
Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне
обслуговування електричного
устатковання;
Код КВЕД 33.20 Установлення та
монтаж машин і устатковання;
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд
електропостачання та телекомунікацій
(основний)

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які
обираються (призначаються) до органу управління юридичної

ЧЕБОТАРЬОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 

особи, уповноважених представляти юридичну особу у

керівник з 29.04.2011 (згідно статуту);

правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому

ЧЕБОТАРЬОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 

числі підписувати договори та дані про наявність обмежень

підписант з 29.04.2011 (згідно статуту)

щодо представництва від імені юридичної особи
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 осібпідприємців"
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 проведена до набрання
чинності Законом України "Про державну реєстрацію

Дата державної реєстрації: 26.04.2002
Дата запису: 16.03.2005
Номер запису: 1 556 120 0000 006132

юридичних осіб та фізичних осібпідприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Статус відомостей про юридичну особу

відомості підтверджено

Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа
створюється та діє на підставі модельного статуту
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕННА ЕНЕРГЕТИЧНА
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 26345334
Місцезнаходження ВП: 03035, м.Київ,
Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПЕТРОЗАВОДСЬКА, будинок 2А

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 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
Дані про юридичних осібправонаступників: повне
найменування та місцезнаходження юридичних
осібправонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи

Реєстраційна служба Одеського
міського управління юстиції
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
:
Ідентифікаційний код органу:
21680000;
Дата взяття на облік: 29.11.1994

ДПI У ПРИМОРСЬКОМУ РНI
М.ОДЕСИ ГУ ДФС В ОДЕСЬКIЙ ОБЛ.
:
Ідентифікаційний код органу:
39565511;
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:

Відомості про відомчий реєстр: (дані
про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 05.05.1991;
Номер взяття на облік: П291

ДПI У ПРИМОРСЬКОМУ РНI
М.ОДЕСИ ГУ ДФС В ОДЕСЬКIЙ ОБЛ.
:
Ідентифікаційний код органу:
39565511;
Відомості про відомчий реєстр: (дані
про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 04.12.1995;

Номер взяття на облік: П1717
Дані органів статистики про основний вид економічної
діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд

державних статистичних спостережень відповідно до

електропостачання та телекомунікацій

статистичної методології за підсумками діяльності за рік
;
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас

Дані про клас професійного ризику

професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за

виробництва платника єдиного внеску

основним видом його економічної діяльності

за основним видом його економічної
діяльності: 52

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: +30482375455
Телефон 2:

