
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: Топчій Наталія Олександрівна від
05.12.2022 за кодом 30172053005 станом на 05.12.2022 13:35:54 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 42206328

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

Відомості про членів керівних органів

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

Вид установчого документа
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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

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
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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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ", ПРАТ
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42206328

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

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:
Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА,
будинок 126

Види економічної діяльності:
35.14 Торгівля електроенергією (основний)
85.32 Професійно-технічна освіта
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах

Назви органів управління юридичної особи:
ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКИНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ, ІНШИЙ - НАГЛЯДОВА РАДА,
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ, Код
ЄДРПОУ:37471933, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження:
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Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 30, Розмір частки
засновника (учасника): 5130815,20

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

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
ЧУРКІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (Виконуючий обов'язки Генерального
директора) - керівник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
5130815,20 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 07.06.2018 Номер запису: 14801360000077100

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

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 заявлення 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:
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Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", Код ЄДРПОУ:00131954

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Департамент реєстрації Харківської міської ради

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал), 11.09.2020 12:01:09, 25575521,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
16.09.2020 13:48:59, 25601208, Долгарьов, Олександр, Іванович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.09.2020
13:49:37, 25601217, Долгарьов, Олександр, Іванович

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.09.2020
14:03:34, 25601362, Долгарьов, Олександр, Іванович

Витяг про юридичну особу (портал), 16.09.2020 19:08:39, 25604011,
МИЦА, ЮРІЙ, ВІКТОРОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 22.09.2020 10:49:16, 25631533,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 27.10.2020 11:42:44, 25822525,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 30.11.2020 15:54:35, 26017163,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 04.12.2020 09:27:39, 26047035,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 31.12.2020 10:14:03, 26225153,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Копії документів (ЮО), 11.01.2021 14:34:46, 26260948, ЕЗРОВ, ДЕНИС,
АНАТОЛІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 29.01.2021 14:23:39, 26394590,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна
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Витяг про юридичну особу (портал), 24.02.2021 16:21:28, 26577499,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 24.03.2021 16:09:47, 26760459,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 23.04.2021 10:56:57, 26958621,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 18.05.2021 15:56:31, 27083579,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 27.05.2021
12:47:36, 27143879, Ковчуг, Оксана, Анатоліївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
27.05.2021 12:49:07, 27143911, Ковчуг, Оксана, Анатоліївна

Витяг про юридичну особу (портал), 18.06.2021 12:09:32, 27289823,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 19.07.2021 14:33:12, 27458997,
Топчій, Наталія, Олександрівна

Витяг про юридичну особу (портал), 11.08.2021 16:48:04, 27617754,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал), 16.08.2021 15:36:15, 27643383,
Моісеєва, Вікторія, Миколаївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 02.09.2021
13:53:41, 27749973, Лук'янцев, Микола, Михайлович

Витяг про юридичну особу (портал), 15.09.2021 14:40:57, 27845668,
Топчій, Наталія, Олександрівна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 29.09.2021
08:52:31, 27958433, Ковчуг, Оксана, Анатоліївна

Витяг про юридичну особу (портал), 19.10.2021 11:48:34, 28146472,
Топчій, Наталія, Олександрівна

Витяг про юридичну особу (портал), 18.11.2021 16:44:11, 28433361,
Чуркін, Андрій, Олександрович

Витяг про юридичну особу (портал), 08.12.2021 16:37:45, 28592217,
Чуркін, Андрій, Олександрович

Витяг про юридичну особу (портал), 16.12.2021 15:31:37, 28663830,
Алекберова, Еллона, Валеріївна

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 23.12.2021
16:20:35, 28725564, Гладка, Наталія, Юріївна
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Витяг про юридичну особу (портал), 04.01.2022 16:40:02, 28798811,
Топчій, Наталія, Олександрівна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
20.01.2022 10:07:58, 28896795, Ревякіна, Олена, Михайлівна

Витяг про юридичну особу (портал), 02.02.2022 14:49:10, 29004017,
Топчій, Наталія, Олександрівна

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
08.06.2018, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

08.06.2018, 203218128372, ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44131658, (дані про взяття на
облік як платника податків)

08.06.2018, 10000001207162, ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО
РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44131658, (дані про взяття на
облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті виділу,
07.06.2018 17:53:06, 14801360000077100, Драгін О.І., Комунальне
підприємство "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради

Виправлення помилок, 08.06.2018 15:50:11, 14807770001077100, Драгін
О.І., Комунальне підприємство "Постачальник послуг" Солоницівської
селищної ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.12.2018
11:40:11, 14801070002077100, 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., Назарова
О.С., Приватний нотаріус Назарова О. С.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.11.2019
11:06:09, Інше., Мірошниченко Л.І., Департамент реєстрації Харківської
міської ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.09.2020
18:52:08, 1004801070003077100, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи., Тесленко І.А., Протопопівська сільська
рада Дергачівського району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.09.2020
13:43:44, 1004801070004077100, Зміна фізичних осіб або зміна
відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право
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вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі
підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації
тощо., Тесленко І.А., Протопопівська сільська рада Дергачівського
району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.10.2020
18:30:16, Зміна місцезнаходження юридичної особи., Інше., Тесленко
І.А., Протопопівська сільська рада Дергачівського району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 20.10.2020
17:09:39, Зміна місцезнаходження юридичної особи., Інше., Тесленко
І.А., Протопопівська сільська рада Дергачівського району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.11.2020
13:54:28, Зміна місцезнаходження юридичної особи., Інше., Тесленко
І.А., Протопопівська сільська рада Дергачівського району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2020
14:18:50, Зміна місцезнаходження юридичної особи., Інше., Тесленко
І.А., Протопопівська сільська рада Дергачівського району

Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, 27.11.2020
14:29:08, 1004809960005077100, Тесленко І.А., Протопопівська сільська
рада Дергачівського району, Підстава: судове рішення, Атрибути
судового рішення: Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних
дій від 25.11.2020 № 1737 З-20 , Дата набрання чинності: 25.11.2020

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.12.2020
14:26:43, Зміна місцезнаходження юридичної особи., У Єдиному
державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо
заборони проведення реєстраційної дії., Тесленко І.А., Протопопівська
сільська рада Дергачівського району

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.12.2021
10:17:33, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою.
Зміна місцезнаходження юридичної особи., У Єдиному державному реєстрі
містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення
реєстраційної дії., Тесленко І.А., Солоницівська селищна рада
Харківського району Харківської області

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14.12.2021
17:05:18, Зміна місцезнаходження юридичної особи., Інше., Тесленко
І.А., Солоницівська селищна рада Харківського району Харківської
області

Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, 23.12.2021
11:28:16, 1004809960006077100, Тесленко І.А., Солоницівська селищна
рада Харківського району Харківської області, Підстава: судове
рішення, Атрибути судового рішення: Судове рішення про заборону
вчинення реєстраційних дій від 13.12.2021 № Справа №922/4796/21
Господарський суд Харківської області

29891786 Стор. 8 з 9



Інформація для здійснення зв'язку:
+380577372388, +380577374584, Zbut.oblenergo.kharkov.ua

Дата та час формування витягу:
05.12.2022 13:39:08

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.

Приватний нотаріус Чуєва О.Д. Чуєва О.Д.
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