
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

Реквізити ТОВ «Юнісет» 

ТОВ «ЮНІСЕТ» 
Код за ЄДРПОУ: 39478904 
ІПН: 394789010374 
Юр. адреса: 08700, м.Обухів, 
вул. Київська, буд. 172, кв. 16 
Фіз. адреса: 09108, м. Біла Церква, 
вул. Леваневського, буд. 58 (а/с 73) 
P/p:UA373218420000026007053147124 
КБ «ПриватБанк», МФО 321842 

 

тел. +38(067) 507-17-41 
www.uniset.ua 

 
 

Юридична адреса: 

Адреса для листування: 

Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 

ІПН: 

Тел./факс: 

08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 172, кв. 16 

09108, Київська обл., місто Біла Церква, а/с 73 

Р/р UA373218420000026007053147124, Банк Ф-Я КБ "ПРИВАТБАНК" 

39478904 

394789010374 

+38(044)390-33-03 

Офіційний сайт компанії: https://uniset.ua 
 

Відповідальні особи та контактні дані: 
 

Посада ПІП Контактні дані 

 

Директор підприємства 
 

Моря Євген Павлович 
+38(044)390-33-03 (вн. 915) 
+38(067)507-17-41 
em@uniset.ua 

 

Бухгалтер 

 

Малишева Олена Павлівна 
+38(044)390-33-03 (вн. 910) 
+38(067)323-69-40 
buh@uniset.in.ua 

Менеджер з 
адміністративної діяльності 

 

Черпак Анна Сергіївна 

+38(044)390-33-03 (вн. 910) 
+38(096)943-32-46 
office@uniset.in.ua 

 

Директор комерційний 
 

Стоцький Юрій Григорович 
+38(044)390-33-03 (вн. 920) 
+38(073)390-33-03 
ys@uniset.ua 

 

Регіональний менеджер (м. 
Дніпро) 

 

Юрасов Євген Сергійович 
+38(044)390-33-03 
+38(067)341-15-00 
dnipro@uniset.ua 

Керівник відділу 
привідного обладнання 

 

Фещенко Олег Миколайович 
+38(044)390-33-03 (вн. 902) 
+38(068)390-33-03 
of@uniset.ua 

Менеджер відділу збуту 
 

Гоменюк Віталій В’ячеславович 
+38(044)390-33-03 (вн. 901) 
+38(073)390-33-03 
gv@uniset.ua 

Інженер з автоматизації 
(технічний спеціаліст) 

 

Михайлов Роман Вікторович 
+38(044)390-33-03 (вн. 903) 
+38(067)473-03-41 
rm@uniset.ua 
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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ -ШДJІІ>JІЄМ.:ЦІВ 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 

 
ВИПИСКА 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців 

 
_ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮНІСЕТ" 

 

 

 

Ідентифік{Щі йний код юридичної особи: 
39478 04 . 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 
08700, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 

1.72 , КВАРТИРА 16 

 

Дата та номер запису в Єдиному дер;жавном у реєстрі юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців про проведення державноїреєстрації: 
06.11.2014, 1 884 102 0000 002847 

.. 



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мшоть право вчиняти юридичні дії від імені 

юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та паявність 

обмежепь щодо представництва від імепі юридичної особи або фізичної 

особи-підприємця: 

МОРЯ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ (ЗГІДНО СТАТУТУ) - керівник 

 

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 паявність 

обмеJ,сень цодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 

особи-підприємt(Я: 

відомості відсутні· 

 

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційпі коди органів 

статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду Украіни, в яких юридична особа 

перебуває на обліку: 

07.11.2014, ГОЛОВН Е УПРАВЛІННЯ РЕГІО НАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 

21680000 

07.11.2014, 103714142380 , ДПІ В ОБУХІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ 

У К.О.(М.ОБУХІВ) , 38767017 (дані про взяття на облік як 

платника податків) 

07.11.2014, 10000000290396 , ДПІ В ОБУХІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ 

МІНДОХОДІВ У К.О.(М-.ОБУХІВ), 38767017 (дані про взяття на облік 

як платника єдиного внеску) 

 
Не підлягає постановці на облік в ПЕНС1ЙНОМУ 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 економічної діяльності: 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

 

Дані про реєстраційний номер платника єдипо го впеску: 

10000000290396 

 

Клас професійно го ризику виробпицтва  платпика є·дино    г о  вн  еску за основним видом 

його економічної діяльності: 

23 

 

Дата та час видачі виписки: 

10.11.2014 10:27:37 

 

 

Впесено до реєстру: 

Державний реєстратор 

 

Сформовапо документ: 
Державний реєстратор 

 

ДУПЛИК С.І. 

 

 

ДУПЛИК С.І. 



Номер підпункту пункту 

209.17 статті 209 розділу 
Назва виду діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказує ться 

код КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-201 О" або "КВЕД-2005 ") 
___ V Кодексу_ _   _ _    

- -  - - - - - - - - - - -    - -- - - 

п 

 Н І.ЧИКАЛОВЕЦ Ь 

(прізвище, ініціали) 

№ 
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою) 

 
 

 

витяг 1410374500034 

Додаток 12 

до Положення про 

реєстрацію платників податку 

на додану вартість (підпункт 

7.4.2 пункту 7.4) 

Форма  № 2-ВР 

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
Індивідуальний податковий номер 394789010374 

Найменування (для платника , відповідального за утр имання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання 

договору  про спільну  діяльність  / договору  управління  майном  / угоди  про розподіл продукці1 , доповнюється 

його код ом ЄДРПО У та словами "відповідальний за утримання та внесення ПДВ  до  бюджету  під  час  

виконання договору про спільну діяльність /  договор  у  управління  майном  /  угоди  про  розподіл  продукції") 

або прізвище, ім'я та по батьков1 платника 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСЕТ" 

Місцезнаходж ення (місце проживання)   УКРАІНА, 08700, КИ°ІВСЬІ<А ОБЛАСТЬ, М.ОБУХІВ, 

платника  ВУЛ. КИІВСЬКА, БУД. 172, КВ. (ОФІС) 16 

Дата  реєстраці1 платником податку на 01.12.2014 

додану вартість 

Термін дії реєстрації платника податку 

Дата реєстрації суб'єктом спеціального 

режиму оподаткування 

 
Перелік видів діяльності сільсь когосподарського підприємства , які підпадають під дію спеціального режиму 

оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а та кож рибальства та визначені 

статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД 
 

Дата внесення (початку дії) запису до Реєстру про види діяльн ості 

сільс ькогосподарськог о підпри ємст ва 
 

Наймен ування контролюючого органу , що видав 

витяг 

Дата формування витягу 

Дата видачі витягу 

10 37 ДПІ В ОБУХІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У 

 К.О.(М ОБУХІВ) 

20.11.2014 

20.11.2014 

 
 

 Голова комісії з реорганізац ії 
 ПІ в  б  хів  ьком  айо· - , . - -.._ 

. J.ц/fj І - 


