
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЙПМІКС"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44003147

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 61170, Харківська обл., місто Харків, вул.Гвардійців-
Широнінців, будинок 33, приміщення 126

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
02.12.2020, 1004801020000086850

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:
ЦИГАНОК СЕМЕН ПЕТРОВИЧ - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
03.12.2020, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

02.12.2020, 203420275213, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА), 43143704, (дані про
взяття на облік як платника податків)

02.12.2020, 10000001939980, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА), 43143704, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих
магазинах (основний);
12.00 Виробництво тютюнових виробів;
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;



46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та
промисловими хімічними речовинами;
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами;
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин;
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями
та тютюновими виробами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах;
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
ДИРЕКТОР

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Статут

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(095)-166-07-31, info@vapemix.com.ua

Номер, дата та час формування виписки:
541373587097, 03.12.2020 16:06:19

Департамент реєстрації Харківської міської ради Куцина Ю.С.


