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: КОВАЛЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА від
16.12.2020 за кодом 290852312452 станом на 16.12.2020 14:42:18 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:
Код ЄДРПОУ юридичної особи: 00493008
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:
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ОДАУ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00493008
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:
Відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 65039, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КАНАТНА, будинок 99
Види економічної діяльності:
85.42 Вища освіта (основний);
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур;
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.45 Розведення овець і кіз;
01.46 Розведення свиней;
01.47 Розведення свійської птиці;
01.49 Розведення інших тварин;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин;
46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
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93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
56.29 Постачання інших готових страв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
75.00 Ветеринарна діяльність
Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ:38621185, Країна
резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ,
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10, Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 0,00
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:
БРОШКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (згідно до статуту) - керівник
ІСМАЇЛОВ АХМЕД АХМЕДОВИЧ - представник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
0,00 грн.
Вид установчого документа:
Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 21.12.2001 Дата запису: 04.05.2006 Номер
запису: 15561200000019299
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
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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:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні
Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Юридичний департамент Одеської міської ради
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.10.2020
09:50:28, 25766712, Мазуркевич Ганна Сергіївна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
16.10.2020 09:51:54, 25766739, Мазуркевич Ганна Сергіївна
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
20.09.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
22.12.1995, ГП-239, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ У М.ОДЕСІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
(ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ), 43142370, (дані про взяття на облік як
платника податків)
20.10.1995, П0189, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВДЕННЕ
УПРАВЛІННЯ У М.ОДЕСІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
(ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ), 43142370, 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,
04.05.2006 00:00:00, 15561200000019299, Мєшкан А.Е., Виконавчий
Комітет Одеської міської ради
Виправлення помилок, 27.12.2011 15:51:04, 15567770001019299, Тищенко
І.В., Виконавчий Комітет Одеської міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 27.12.2011 15:52:56,
15561060002019299, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Тищенко І.В., Виконавчий Комітет Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2012
18:21:16, 15561070003019299, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Зубар О.І., Виконавчий
Комітет Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
17.12.2012 10:16:23, 15561050004019299, Зміна складу або інформації
про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна
відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Скіцан О.В.,
Виконавчий Комітет Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.01.2014
10:25:06, 15561070005019299, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Лошакова Т.В., Юридичний
департамент Одеської міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 09.02.2015 09:56:49,
15561060006019299, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Григор'єв А.С., Реєстраційна служба Одеського міського
управління юстиції
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
05.03.2015 12:35:49, 15561050007019299, Зміна складу або інформації
про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна
відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Болгар К.М.,
Юридичний департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.06.2015
11:15:06, 15561070008019299, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Мшар С.Ю., Реєстраційна
служба Одеського міського управління юстиції
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
28.03.2016 09:02:51, 15561050009019299, Інші зміни., Огородник Т.В.,
Юридичний департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
14.03.2017 14:30:57, 15561050010019299, Інші зміни., Татарчук І.Ю.,
Юридичний департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.06.2018
11:14:32, 15561070011019299, Зміна видів економічної діяльності
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юридичної особи. Зміни видів діяльності., Логиновська А.А., Юридичний
департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 28.02.2019
09:55:16, 15561070012019299, 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., Лєсна
Т.О., Юридичний департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.07.2019
10:30:12, 15561070013019299, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміна керівника або відомостей про керівника
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Татарчук І.Ю., Юридичний
департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.10.2019
10:28:07, Інше, Добіжа А.М., Юридичний департамент Одеської міської
ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.10.2019
11:18:06, 15561070014019299, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Добіжа А.М., Юридичний
департамент Одеської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 17.07.2020
09:34:22, 15561070015019299, 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., Черненко
Ю.В., Юридичний департамент Одеської міської ради
Інформація для здійснення зв'язку:
371927, 296501
Дата та час формування витягу:
16.12.2020 14:46:08
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 осібпідприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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