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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 10.03.2020 за 
№ 1006439901 станом на 10.03.2020 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:  40641970 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР: 
10001630063 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС", ПРАТ "СК 
"ЮНІВЕС" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
32638319 

Стан юридичної особи: 
зареєстровано 

Відомості про відокремлений підрозділ 
Ідентифікаційний код: 
40641970 

Повне найменування: 
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС" 

Місцезнаходження: 
69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 
СТАЛЕВАРІВ , БУДИНОК 3-А 

Дата створення: 
05.07.2016 
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Види діяльності: 
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя, 66.22 Діяльність 
страхових агентів і брокерів, 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері 
страхування та пенсійного забезпечення 

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 
МАЛАКОВА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА (ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМ ПРО 
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  ) - керівник 

Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу: 
08.07.2016, 10681030038023775 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України: 
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики,  Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких відокремлений 
підрозділ юридичної особи перебуває на обліку: 
08.07.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  
08.07.2016, 17349, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ У М.ЗАПОРІЖЖІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДПІ 
(ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ), 43143945 (дані про взяття на 
облік як платника податків)  
08.07.2016, 10000000669104, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ У М.ЗАПОРІЖЖІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДПІ 
(ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ), 43143945 (дані про взяття на 
облік як платника єдиного внеску)  

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку 
з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи"  

Дані про основний вид діяльності: 
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 
10000000669104 
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Термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі 
Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження відокремленого 
підрозділу юридичної особи: 
відомості відсутні 

Відомості про закриття відокремленого підрозділу: 
відомості відсутні 

Номер, дата та час формування витягу: 
1006439901, 10.03.2020 11:52:45 

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/. 


