
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: Хрипко Максим Юрійович від 11,07.2022 
за кодом 167476111628 станом на 11.07.2022 16:12:21 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУвідокремленого підрозділу: 41049283

До документу внести:
Види діяльності відокремленого підрозділу 

Відомості щодо юридичної особи

Відомості про керівника відокремленого підрозділу

Відомості про членів керівних органів (для відокремленого підрозділу 
громадського формування)

Дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної 
особи (місцевий осередок громадського об'єднання, місцевий осередок 
творчої спілки, організацію профспілки)

Дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом 
громадського формування

Дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної 
партії

Відомості про структурні утворення політичної партії

Вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна 
організація, первинний осередок, інше структурне утворення)

Територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, 
наявність статусу юридичної особи

Дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким 
завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення 
політичної партії

Відомості про структурні утворення політичної партії із статусом 
юридичної особи
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Додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не 
мають статусу юридичної особи

Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що 
припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до 
юридичної особи - правонаступника

Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи

Відомості про закриття відокремленого підрозділу

Інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом

Місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи 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

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 відокремленого підрозділу юридичної особи:
ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи:
41049283

Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи:
Україна, 73032, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ФОНВІЗІНА, 
будинок 1

Види економічної діяльності:
85.42 Вища освіта (основний)
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 
зберігання
10.85 Виробництво готової їжі та страв
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 
допоміжна офісна діяльність
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85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів 
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів 
і причепів
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 
56.29 Постачання інших готових страв
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 
систем
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 
гуманітарних наук

Відомості щодо юридичної особи:
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 08571570

Відомості про керівника відокремленого підрозділу:
ГАЛУНЬКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється 
шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - 
правонаступника:
Відомості відсутні

Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи:
Дата реєстрації: 13.12.2016, номер запису: 15561030014033210

Відомості про закриття відокремленого підрозділу:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі:
Юридичний департамент Одеської міської ради

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
27.12.2016, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

27.12.2016, 42944, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М .СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКА ДПІ
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(ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН), 43995495, (дані про взяття на облік як платника 
податків)

27.12.2016, 10000000790297, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М .СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКА ДПІ 
(ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН), 43995495, (дані про взяття на облік як платника 
єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи, 26.12.2016 10:43:08, 15561030014033210, Полтавець Ю.М., 
Юридичний департамент Одеської міської ради

Виправлення помилок, 12.01.2017 14:08:18, 15567770016033210, Полтавець 
Ю.М., Юридичний департамент Одеської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
28.12.2016 09:10:50, 15561050015033210, Інші зміни., Полтавець Ю.М., 
Юридичний департамент Одеської міської ради

Актуалізація реєстраційної дії, 12.01.2017 14:09:15,
15563330017033210, Інші зміни., Полтавець Ю.М., Юридичний департамент 
Одеської міської ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 30.05.2017 
10:34:25, 15561070018033210, Зміна видів економічної діяльності 
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Полтавець Ю.М., Юридичний 
департамент Одеської міської ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.12.2017 
18:20:23, 15561070019033210, Зміна видів економічної діяльності 
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Полтавець Ю.М., Юридичний 
департамент Одеської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 
22.05.2018 13:15:08, 15561050020033210, Інші зміни., Чернега О.В., 
Комунальне підприємство ?ІЦентр державної реєстрації Хлібодарської 
селищної ради”

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.03.2019 
09:23:29, 15561070021033210, Зміна відокремлених підрозділів. Зміна 
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи., 
Лєсна Т.О., Юридичний департамент Одеської міської ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.09.2019 
09:07:14, 15561070022033210, Зміна керівника або відомостей про 
керівника юридичної особи., Чернега О.В., Комунальне підприємство 
"Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради"

Виправлення помилок, 26.09.2019 09:23:09, 15567770023033210,
Чернега О.В., Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації 
Хлібодарської селищної ради"
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Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.10.2019 
09:51:26, 15561070024033210, Зміна керівника або відомостей про 
керівника юридичної особи., Чернега О.В., Комунальне підприємство 
"Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради"

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи, 30.06.2022 13:38:32, 1005561800030033210, Зміна 
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи., 
Чернега О.В., Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської 
області

Інформація для здійснення зв 'язку:
+380552334045

Дата та час формування витягу:
11.07.2022 16:14:10

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.

Юридичний департамент Одеської міської ради Васильєва І.О.
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