Начало формы
herb_blue_33_46.png

file_0.wmf


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
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Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС"
(ТОВ "ДТЕК СЕРВІС")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
DTEK SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY
(DTEK SERVICE LLC)
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ДТЕК СЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи
34456687
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Місцезнаходження юридичної особи
01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 57
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ засновника: 34225325
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 57
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 34650.00
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ РАДНИК"
Код ЄДРПОУ засновника: 33523815
Адреса засновника: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 34
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 350.00
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ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (34225325) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА, 01032, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
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КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) (34225325) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА, 01032, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 35000.00
Дата закінчення формування: 08.06.2006
Види діяльності
Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб (основний);
Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;
Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ШИШЛОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА - керівник з 16.05.2017 (ЗГІДНО СТАТУТУ );
 
ШИШЛОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА - підписант з 16.05.2017 (ЗГІДНО СТАТУТУ )
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 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 15.06.2006
Номер запису: 1 266 102 0000 019101
Дата державної реєстрації, 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 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення

Назва установчого документа

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" САНАТОРІЙ -ПРОФІЛАКТОРІЙ "САМАРА"
Код ЄДРПОУ ВП: 38531799
Місцезнаходження ВП: 51490, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, село Самарське, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 38
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "ДОНБАС"
Код ЄДРПОУ ВП: 38706640
Місцезнаходження ВП: 86300, Донецька обл., місто Хрестівка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 8
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "ЛУГАНСЬКИЙ"
Код ЄДРПОУ ВП: 38706656
Місцезнаходження ВП: 91480, Луганська обл., місто Луганськ, місто Щастя, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 1П/1
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "КУРАХІВСЬКИЙ"
Код ЄДРПОУ ВП: 38706677
Місцезнаходження ВП: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 20
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "ІМПУЛЬС"
Код ЄДРПОУ ВП: 38895879
Місцезнаходження ВП: 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ М. ЧУРИ, будинок 10А
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КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС"
Код ЄДРПОУ ВП: 39156089
Місцезнаходження ВП: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 57
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 15.06.2006
 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 16.06.2006;
Номер взяття на облік: 5122
 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 19.06.2006;
Номер взяття на облік: 05-15-03-12483
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 05-15-03-12483;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +380623815480
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы
Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы
Начало формы
Конец формы
Начало формы

Конец формы
Начало формы

Конец формы



