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ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридични осіб, фізични
осіб-шд'приємців та громадськи формувань
Відповідно до статті 11 Закону Укра1"ни "Про державну реєстрацію юридични осіб,
фізични
осіб-підприємців та громадськи формувань" на запит:
від 05.10.2016 за
N9 1001496468 станом на 05.10.2016 відповідно до наступни критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:

4 08 67 919

надається інформація 3 Єдиного державного реєстру юридични
осіб-підприємців та громадськи формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

осіб,

фізични

Запис 1
Повне наим”енування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАПЕНА" , ТОВ "ГАРАПЕНА"

Повне та скорочене наим“енування юридичної особи англійською мовою у разі 1x"
наявності:
Bl домості'

BlдсутН1'

Ідентифікаційний код юридичної особи:
4 О 8 67 91 9
Організаційно-правова форма:
ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
державне підприємства або частка держави у статутному капіталі юридичної особи,
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
В1'домост1' В1'дсутН1'
Місцезна одження юридичної особи:
0 10 54 , M . КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 57 ,

ОФІС 6

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я', по
батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; наим"енування,
місцезна одження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа:
МОРОЗ
ОЛЕКСАНДР СЕРГІИчОВИЧ, 1'ндекс 01054, М.КИ1'в, ШевчеНК1`вськии“
раи”он‚ ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 57, квартира 6, рОЗМ1 р внеску
до статутного фонду - 3000.00 грн.

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про
дату закінчення його формування:
3000.00 грн.
Види діял'ьності:
63.91 Д1'ЯЛЬН1'сть
ф1'нансови
в.

1'. у.,

послуг

1'нформаЦ1'и°ни

агентств,

64.99 Надання 1'нш

(кр1м сфа ування та пенС1'и"ного забезпечення),

н.

70.22 Консультування з питань комерЦ1'и“НО1" Д1`яльност1' И”

керування, 71.12Д1'ЯЛЬН1'стьусфер1' 1 НЖИН1рингу, геолог1'1"та геодез1'1",
надання послуг TeXHl чного консультування в ци

сфера ,

73.20

ДОСЛ1 дження кон'юнктури ринку та виявлення громадськ01" думки,
Буд1'вництво житлови 1' нежитлови будщ'вель

41.20

Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗАГМЬНІ

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,

ДИРЕКТОР

Пріз'вище, 1м' я', по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважени представляти
юридичну особу у правовідносина з трет1м°и особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від ім'ені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати

договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від ім'ені юридичної
особи:
МОРОЗ

ОЛЕКСАНДР СЕРГІИЧОВИЧ - кер1 вник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи -у разі, коли державна реєстрація' юридичної особи була
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію
юридични осіб, фіз'ични осіб-підприємців та громадськи формувань ":
03 . 10 . 2016, 1 074 102 0000 062399

Дата державноїреєстраціі, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу -у разі, коли
державна реєстрація' юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом
України "Про державну реєстрацію юридични осіб, фіз'ични осіб-підприємців та
громадськи формува % ":
Blдомост1' В1'дсут.а1'

Дата державноїреєстраціі,' дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державноїреєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті
перетворення:
Bl домост1' BlдсутН1`
Назва установчого документа:
С т а тут

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі
модельного статуту:
В1`Домост1` В1'дсутН1'
Дані про відокремлені підроздш'и юридичнш” особи:
В1 Домост1' В1`дсутН1`
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санаціі,' зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
В1'домост1' в1'дсутН1`
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
Bl домост1' В1'дсутН1`

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення
кредиторами свш " вимог:
В1'дОМОСТ1' В1'дсутН1'

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава
для його внесення:
В1 дОМОСТІ' в1'дсутн1'

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи,
підстава для його внесення:
Bl ДОМОСТ1' BlДсутН1'
Дані про юридични осіб, правонаступником яки є зареєстрована юридична особа:
В1`домост1` Bl дсуТН1'

Дані про юридични осіб-правонаступників: повне наим“енування та місцезна одження
юридични осіб-правонаступників, і " ідентифікаційні коди:
В1 домості' BlдсутН1`
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного
уповноваженою особою Національної комісіїз цінни паперів та фондового ринку:
В1 домості' Ві'дсутНі'
Місцезна одження реєстраційної справи:
Шевченкі'вська раи“онна в Мі'сті' КИЄВі' державна аші'ні'страЦ1'я
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчи реєстрів
органів статистики, Міндо одів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндо одів, Пенсійного фонду України, в яки юридична особа
перебуває на обліку:
03.10.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНШЬНОІ" СТАТИСТИКИ, 21680000
03.10.2016, 265916190558, ДЕРЮВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАИчОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39561761
(дані' про взяття на обпі'к як платника податкі'в)
03.10.2016, 10000000733506, ДЕРЮВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАИчОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39561761
(дані' про взяття на обЛі'к як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку
з прийняттям Закону України від O4 . O7 .2013 N! 406—VII "Про внесення змін
до деяки

законодавчи

актів України у зв'язку з проведенням

адміністративної реформи"

Дата над одження від органів Міндо одів, Пенсійного фонду України до державного
реєстратора документів (повідомлень, інформації)“, передбачени Законом України "Про
державну реєстрацію юридични осіб, фізични осіб-підприємців та громадськи
формувань',' у зв яз'ку 3 припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, ім'ені та по
батькові посадової особи, яка підписала документ:
Ві'дОМОСТі' Bl дсутні'

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі дани ' державни статистични спостережень відповідно до
статистичноїметодології за підсумками діяльності за рік:
64 . 99 Надання інш фінансови
забезпечення), н. в. 1'. у.

послуг (крім стра ування та пенсійного

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10000000733506
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндо одів за місцем
попередньоїреєстраціі,“ у разі зміни місцезна одження юридичної особи:
В1`домост1` Blдсутн1'

Інформація' про здійснення звя'зку з юридичною особою:
O 6 7 2 3 52 9 9 5
Номер, дата та час формування витягу:
1001496468, 05. 10 .2016 08:44:06
Єдиний державний реєстр юридични осіб, фізични осіб-підприємців та громадськи формувань
зна одиться у стані формування. Інформація про юридични осіб, фізични осіб-підприємців та громадськи
формувань зареєстровани до 01.07.2004 та не включени до Єдиного державного реєстру юридични осіб,
фізични осіб-підприємців та громадськи формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому

проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 N0. 466/5 "Hpo деякі питання
надання відомостей 3 Єдиного державного реєстру юридични осіб та фізични осіб-підприємців" виписки,
витяги та довідки в паперовій та електронній форма відповідно до Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: _ttp_____]_g__hs://usr.min'ust.ov.ua/.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
вул. Набережна Перемоги, 50,
м. Днiпро, 49094, Україна
Телефон: 3700
e-mail: hotline@privatbank.ua
www.pb.ua
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ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку
Видано клiєнту ГАРАПЕНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,
ЄДРПОУ/ДРФО 40867919, про те, що йому
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, код банку 321842) вiдкрито рахунок:
№ 26006053172565 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 07.10.2016p.
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,.84
За мiсцем вимоги

Заступник Керівника Напряму
Back-Office ГО - Керівник
Департаменту операційного
обслуговування корпоративних
клієнтів

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код довідки та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом

Нагайцева Я.А.

