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ДЕРЖАВНА РЕеСТРАД1ЙНА
СЛУЖБА УКРА1НИ

ВИПИСКА
з €диного державного реестру юридичних oci6
та ф1зичних оаб-пщприемщв

*

%

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ
"ТОРГОВИЙ Д1М ”ГОМЕЛЬСКЛО-УКРAIHА*’

1дентифтацтний код юридичноХ особи:
36958863

Мкцезнаходження юридичноХ особи:
04112, М.КИ1В, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯР1ВСБКА , БУДИНОК 62

Дата та номер запису в единому державному peecmpi юридичних oci6 та фаичних
оЫб-тдприемщв про проведения державно!реестрацп:
10.03.2010, 1 068 102 0000 025715

ПрЬвище, т 'я та по батьковг oci6, ям мають право вчиняти юридичт dii eid mem
юридичноХ особи без doeipenocmi, у тому чис/ii nidnucyeamu договори, та наявнкть
обмежень щодо представництва eid тем юридичноХ особи або фгзичноХ
особи-тдприемця:
ШАДР1НА АННА ВАСИЛ1ВНА (ЗГДДНО КОНТРАКТУ СТРОКОМ НА 3 (ТРИ)
РОКИ) - кер1вник
.

ПрЬвище, ш 1я та по батьков! oci6, ят мають право вчиняти юридичт д№eid meui
юридичног особи без doeipenocmi, у тому числг nidnucyeamu договори, та налететь
обмежень щодо представництва eid шеш юридичног особи або фаично!
особи-тдприемця:
вЛдомост! вл_дсутн1

Дата та номер запису про взяття на облЫ, назва та Ьдентифтацтт коди оргатв
статистики, Mindoxodie, Пенсшного фонду Украти, вяких юридична особа
перебувае на облгку:
11.03.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕГИОНАЛЬНО! СТАТИСТИКИ,
21680000
11.03.2010, 173259, ДП1 У ШЕВЧЕНК1ВСБКОМУ РАЙОН1 ГУ ДФС У
М.КИ6В1, 39561761 (дан1 про взяття на облл.к як платника
податкЛв)
31.05.2012, 03-61130*, ДП1 У ШЕВЧЕНК1ВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У
М . К И 6 В 1 , 39561761 (дан1 про взяття на облл.к як платника единого
внеску)
»

Не пз.длягае постанови,! на облз-к в ПЕНС1ЙН0МУ Ф0НД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону УкраЛни в1д 04.07.2013 № 406-VII
"Про внесения змл-н до деяких законодавчих актЛв УкраЛни у
зв'язку з проведениям адмЛнЛстративно! реформи"

Даш про основний вид економ'тноХд'ишьност'г.
46.73 Оптова торговля деревиною, будЛвельними матер1алами та
сан1тарно-техн1чним обладнанням

Даш про реестрацШний номер платника единого внеску:
03-61130*

Клас профестного ризику виробництва платника единого внеску за основним видом
його економЬчног д'гяльности
23

Дата та час eudani виписки:
28.07.2015 11:14:44

Державний рее.стратор
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ДЕРЖАВНА РЕеСТРАЦ1ЙНА
СЛУЖБ^вйЯй^ШИ
з Сдиного державного реестру юридичних oci6
та <|мзичних оаб-Ыдприемщв
Вщповщно до статп 20 Закону Укршни "Про державну ресстрацно юридичних oci6 та
ф1зичних ос1б-пщприемщв" на запит: ШОСТАК ОЛЕКС1Й ВОЛОДИМИРОВИЧ вщ
28.07.2015 за № 20938995 станом на 28.07.2015 вщповщно до наступних Kpwrepim пошуку:
I%
Код СДРПОУ: 36958863
надаеться шформащя з €диного державного реестру юридичних oci6 та ф1зичних
оаб-пщприемщв (СДР) у кшькосп 1 запиав:

Завис 1
Повне найменування юридичноИ особи та скорочене у ptai його наявноегт:
ТОВАРИСТВО'3 ОБМЕЖЕНОЮ. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ "ТОРГОВИЙ Д1М
" ГОМЕJ1ЬСКЛО- УКРАI НА " , ТОВ "ТОРГОВИЙ Д1М "ГОМЕЛЬСКЛО-УКРА1НА"
Повне та скорочене найменування юридичноИ особи англШською мовою у раз1 Их
наявности
в i д ом оетi вз.дсутн1
1дентифтацШний код тридично1 особи:
36958863
'

'р

ОрганЬацшно-правова форма:
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Центральный чи мкцевтй орган виконавчоИ влади, до сфери управлЫня якого належить
державне мдприемство або частка держави у статутному icanimani юридично1 особи,
якщо ця частка становить неменше 25 eidcomtm:
в1дом ост1 вз.дсутн1
Мкцезнаходження юридичноИ особи:
04112, М.КИ1В, ШЕВЧЕНК1ВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРХВСЬКА , БУДИНОК
62
Перелгкзасновнишв (учаснишв) юридичноf особи,у тому 4ucni прЬвище, Ы% по
батькови мкце проживания, якщо засновник - фаична особа; найменування,
мкцезнаходження та гдентафтацШний код юридично1 особи, якщо засновник юридична особа:
BIДКРИТЕ*АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОМЕЛЬСКЛО", й.ндекс 247045,
РОБ1ТНИЧЕ СЕЛИЩЕ КОСТЮКОВКА, MICTO ГОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ГОМЕЛЬСЬКА,
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БУДИНОК 25, БШОРУСЬ, розм1р внеску до статутного фонду - 80093.00
грн.; ВЛАСНИК ICTOTHOI УЧАСТ1 - В1ДКРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОМЕЛЬСКПО", РЕСПУБЛ1КА Б1ЛОРУСБ; К1НЦЕВИЙ БЕНЕФ1Ц1АРНИЙ
ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) - В1ДКРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОМЕЛЬСКПО", РЕСПУБЛ1КА Б1ЛОРУСБ
Дат про pojMip статутного катталу (статутного обо складеноео ктйталу) та про
дату замнчення його формування:
80093.00 грн., 10.03.2011
’
»1
Виды д^яльности
46.13 Д1яльнл.сть посередникав у торг1вл1 деревиною, буд1вельними
матер1алами та санз.тарно-технхчними виробами, 46.44 Оптова
торг1вля фарфором, скляним посудом i засобами для чищення, 4 € . 7 3
Оптова торг±вля деревиною, буд±вельними ма'гер±алами та
сан1 яарко-технхчним обл&дканкям, 46.75 Оптова торг1вля х1м1чними
продуктами',' 49. 41 Вантажний автомобд.льний транспорт, 52.10
Складське господарство, 52.29 1нша допом1жна д1яльн!сть у сфер1
транспорту
BidoMocmi про органыуправлтня юридичноХ особи:
в1домост1 BiflcyTHi
ПрЬвище, ш 'я, по батьков1, дата обрання (призначення) oci6, яга обираються
(призначаються) до органу управлтня юридичноХ особи;уповноважених представляти
юридичну особу у npaeoeidnocunax з третши особами, аоо oci6, ям мають право
вчиняти diXeid iMeni юридичноХ особи без doeipenocmi, у тому nucni nidnucyeamu
договори та дат про наявшсть обмежень щодо представництва eid rneni юридичноХ
особи:
ШАДР1НА АННА ВАСИЛТВНА, 22.07.2015 (ЗГ1ДНО КОНТРАКТУ СТРОКОМ НА 3
(ТРИ) РОКИ) - кер!вник
Дата та номер запису в единому державному peecmpi про проведения державноХ
реестрацй' юридичноХ особи - у pa3i, коли державна реестращя юридичноХ особи була
проведена пкля набрання чинностг Законом УкраХни "Про державну реестращю
юридичних oci6 та фаичних оЫб-шдприемщв
10.03.2010', 1 068 102 0000'025715
Дата державноХреестрацй, дата та номер запису в единому державному peecmpi про
включения до единого державного реестру eidoMocmeit про юридичну особу —у рам, коли
державна реестращя юридичноХ особи була проведена до набрання чинноспй Законом
УкраХни пПро державну реестращю юридичних oci6 та фаичних oci6-nidnpucMiiie
вл.домоста •вз.дсутн1
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еДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ PEGCTP ЮРИДИЧНИХ ОСШ ТА Ф13ИЧНИХ ОСВБ-ЩДПРИ€МЦ1В

ДЕРЖАВНА PEGCTPАЦ1ЙНА
проведения державноХреестращХ юридичног особи, яка утворена в результата
перетворення:
вл.домост1 в1дсутн1
Статус в'гдомостей про юридичну особу:
в1домост1 пл.дтверджено
Назва установчого документа:
Статут (два примЛрники)

'

Дат про налететь eidMimKU про те, що юридична особа створюеться та die на
nidcmaei модельного статуту:
в 1 домост 1 в1дсутн1
Дат про eidoKpeMJieni тдроздиги юридичног особи:
вiдомоетi BiflcyTHi
Дат про перебування юридичног особи у процеЫ проеадження у enpaei про банкрутстео,
санаци, зокрема eidoMocmi про розпорядника майна, санатора:
в1домост1 вл.дсутн1
BidoMocmi про перебування юридичног особи у процеЫ припинення:
в1домост1 в1дсут‘н1
BidoMocmi про строк, визначений засновниками (учаениками) юридично1 особи, судом
або органом, що прийняврииення про припинення юридичног особи, для заявления
кредиторами ceofx вимог:
в1домост1 в1дсутн1
Дата та номер запису про державну реестращю припинення юридичног особи, nidcmaea
для його внесения:
в1домост1 вз.дсутн1
Дата та номер запису про eidMiny державно!реестраци припинення юридичноХ особи,
nidcmaea для його внесения:
в1домост1 в1дсутн1
.
Дат про юридичних ос'гб, правонаступником яких е зарееетрована юридична оедба:
вд.домост1 вЛдсутнЛ
Даш про юридичних ос1б-правонаступнимв: повне найменування та мгецезнаходження
юридичних осгб-правонаступншав, tx гдентифгкацшш коди:
в iдомости в1дсутн1
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Номер та дата розпорядження про скасування реестрацИ выпуску акцш, винесеного
уповноваженою особою НащональноХ KOMicii з цтних nanepie та фондового ринку:
BiflOMOCTi в1дсутн1
Мкцезнаходження реестрацшно'С справи:
В:1дд:1л державно! реестрацИ юридичних oci6 та ф1зичних oci6 пл.дприемц1в Шевченк1вського району реестрац1йно! служби Головного
територ1ального управлл.ння ю с т и ц И у MicTi Киев1
BidoMocmi, отримам в порядку взаемного обмту тформацкю з eidoMHUXpeecmpie
оргатв статистики, Mmdoxodie, ПенсШного фонду УкраХни:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обтку, назва та 1дентифтацтт коди
оргатв статистики, Mmdoxodie, ПенсШного фонду Украгни, в яких юридична особа
перебувае на облгку:
11.03.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕГЮНАЛЬНО! СТАТИСТИКИ, 21680000
11.03.2010,. 173259, ДП1 У ШЕВЧЕНК1ВСБКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИ6В1,
39561761 (дан1 про взяття на облл.к як платника податк1в)
31.05.2012, 03-61130*, ДП1 У ШЕВЧЕНК1ВСБКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У
М.КИ6В1, 39561761 (дан1 про взяття на обл1к як платника единого
внеску)

Не пз.длягае постанови! на обл1к в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украгни вл.д 04.07.2013 № 406-VII "Про
внесения зм!н до деяких законодавчих акт1в УкраХни у-зв'язку з
проведениям аДм^настративноа реформи"
#
Дата надходження eid оргатв Mmdoxodie, ПенсШного фoнdy Укртни do державного
реестратора документ1в (noeidoMnem, тформацп), neped6a4enux Законом УкраХни "Про
depжaвнy реестращю topudu4nux oci6 та ф1зтних oci6-nidnpueMifie", у зв ’язку з
припиненням wpuduHHo'i особи i3 зазначенням пр1звища, шет та по батьков1 nocadoeoi
особи, яка nidnucana doKyMenm:
в1домост1 вЛдсутнл.Данг оргатв статистики про основн ий вид економ1чнЫ дшьностг юридичноК особи,
визначений на nidcmaei danux depжaвнux статистичних спостережень eidnoeidno do
статистично! методологи за тдсумками д1ЯЛьност1за piK:
4 6 .7 3 Оптова торг±вля деревиною, буд±велькими матер!алами' та
сан±тарно-техн±чним обладнанням
Дат про реестрацтний номер плотника edunozo внеску, клас профестного ризику
виробництва платника edmozo внеску за основним eudoM його економгчноХ diwbnocmi:
03- 61134*, 23 '
';
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ДЕРЖАВНА PEGCTPАД1ЙНА
Термт, до якого ю ридичн^^^'Щ ^^а^^Ш И ^к^^.гат Mindoxodie за мкцем
попередньо(реестрацп, у разг змти мкцезнаходження юридично! особи:
BiflOMOCTi вз.дсутн1
1нформацш про здШснення зв ’язку з юридичною особою:
Дата та час формування витягу:
28.07.2015 11:09:01
*

»■

Сдиний державний реестр юридичних oci6 та ({нзичних оаб-гпдприемщв знаходиться у сташ
формування. 1нформащя про юридичних oci6 та ф1зичних оаб-шдприемщв зареестрованих до 01.07.2004 та не
включених до единого державного реестру ю р ш р ф р ^ одб та ф1зичних оаб-пщприемщв отримуеться в орган!
виконавчоТ влади, в якому проводилась,
"" ............ * '

ВЛАСЮК А.В.

Державний реестратор

РеестрацШна служба
Киево-Святошинського
районного управлшня юстици
КшвськоТ областч
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