
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
14307481

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, місто Заводське,
ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 18

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
18.01.2022, 1005701070036000007

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:
ІЛЮХІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 10.12.2018 - керівник

ПУЗЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (Повноваження: Відомості відсутні) -
представник

ІЛЮХІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (Повноваження: Відомості відсутні) -
представник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
23.05.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

27.06.1997, 251, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ЛОХВИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ, 44057192, (дані про взяття на
облік як платника податків)

13.09.1996, 16120193, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ЛОХВИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ, 44057192, 30, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:



26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації (основний)
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі
технічних
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
36.00 Забір, очищення та постачання води

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+ 380535637100, +380535637101

Номер, дата та час формування виписки:
586178910999, 31.01.2022 08:42:43

Виконавчий комітет Лохвицької міської ради Попадинець А.О.


