
з €диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв та гроп{алських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi l l Закону Украiни "Про дсрlкавну реестрацiю Iоридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: МЕДВЕДеВ ЛЕОНIД IОРIЙОВИЧ вiд
28.|0.2021за кодом 263391138045 станом на 28.10.2021 10:36:48 вiдповiдно до насryпних критс,рiiв
пошуку:

Рееспryацiйнltй нолtер сп]rавu: Т25 400 4 0 1 В5З

Найменування lo1luDu,,tHtli'ocoбu: AKI]IOHEPHE ТОВАРИСТВО "ЧАСТВОЯРСЬкИЙ
вогнЕтривкиЙ комБIнАт l,

Точнлtй поulук за нпзвOл0: Так

Kod €/|РПОУ лоlluDuчttоi' особu: 0 01 917 7 З

/|о Dокулl el tпrу Bl tеспlu :

Вiдомостi про центральний чи мiсцевий орган виконавчо1 влади/ до
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або
slкий здiйснюс функцr1 з управлiння корлоративними правами держави у
вiдповiднiй юридичнiй особi

Мета дiяльностi громадськоIо формування

Перелrк засновникiв (учасникlв) юридично1 особи

Iнформацiя про кiнцевого бенефiцlарного власника (контролера)
юрl1дичноr особиl у тому числi кiнцевого бенефiцiарного влас}{ика
(контролера) ]r засновника/ якщо засновник - юридична особа,
або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника
(когrтролера) юридичноr особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного
власника (контролера) i1 засновника

Мlсцезнаходження юридичноl особи

Види дiяльностi

Назви органiв управлiння юридичгtо1 особи

Вiдомостi про керiвника юридичr:оl особи, а також про iнших осiб, якi
можу|гь вчиняти дil_ вi,ц iMeHi юридичноr особи, у тому числi пiдписувати
логовори/ тощо
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Вiдомостi про члечiв керiвних органlв

РозмiР стату.лнс)IО (складеного) капi_та.rтУ (пайовоr:о фонду) та polaMip
частки кожного iз засновникiв (учасникiв)

Вид установчого докуNIента

данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридит]ну особу
(KpiM мiсцевих рад та rxHix виконавчих KoMiTeTiB)

вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе громадське
формування, - у разi створення tоридично1 особи на пiдставi установчоr,о
документа iншого громадського формування

Iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особоtо

.Щата та номер запису в Сдиному державному peecTpi

.Щанi про вiдокремленi пiдроздi ли юридично1 особи

.Щата легалiзацi1 (реестрачi1) та реестрацiйпий номер у паперовому
PeccTpi полiтичних партiй, PeccTpi об'еднань гро}4адян, PeccTpi творчих
спiлок - для громадських формувань, легалiзованих (заресстрованих) до
набрання чинностi Законом Украrни <<Про державну ресстрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадсьI(их формувань>>

Данi про перебування юридичноi особи у процесi tlрипинення, у тому
числi данi про рiшення щодо припинення юридичноi особи, вiдомост-i про
комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичноr особи, судом
або oplaHoM, що прийняв рiшення про припинення юридичноr особи, для
заявлення кредиторами CBoIx вимог

.Щанi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноважено-го
ними органу щодо припинення юридичноr особи

.Щанi про перебування юридично1 особи у процесi провадження у справi
про банкрутство, санацir, у тому числi вiдомостi про розпорядника
майна/ керуючого санацiею

Данi про юридичних осiб, правонаступником яких е зареестрована
юридична особа

Данi про юридичних осiб - правонаступникiв

Вiдомостi про заборону дiяльностi громадського формування

Мiсце зберiгання ресстраuiйноr справи в паперовiй формi

вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйноr взаемодil мiж Сдиним
державним реестром та iнформачiйними системами державних органiв

Вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридичноr особи, визнання
його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим/ вiдомостi про смерть
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керiвника юридично1 особи та особи| яка може вчиняти дi1 вiд iMeHi
юридичноr особи

Данi про символiку

Данi про хронолоIiю ресстрацiйних дtй

Еlада€ться iнформацiя з Сдиного дорх(авIIого ресстру юридичних осiб, фiзичrrих осiб-пiдприсплцiв
та гроN,{адських формуваl{ь (СДР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис l

HuйMeHyBct,lt,ttlt tорuduчtt.оi'осо(lлt mа скO]rOчене у разi йоzо наявносmi:
АкцIонЕрнЕ товАриство "чАсIвоярськиЙ вогнЕтривкиЙ комБIнАт,,/ Ат,,чвк,,,

Повне найменування iноземною мовою:
JO]NT STOCK COMPANY "CHASOV-YAR REERACTORY PLANT,,

Скорочене найменування iноземною мовою:
JSC "CHASOV-YAR REERACTORY PLANT,,

Ii et uп uфiкаt qiй t tuй Kod to р udчч t toi о со бu :

0019177з

AKmycutbtttttt ctttcttt ltct cllctKпtltrttty dппtу llrп час формуваttttя:
заресстровано

О р z al t iз ацiй н о - lt1l ав о в а rll о рлl а t ор u d ч ч н oi' о со б п :

АкцIонtrрнЕ товАриство

Ifetttttllaлbltuй .ttt мiсцевчй upzall вatкоltавч()i'влпdu, Do сферu уttlлавлiлtltя якOzо нOлutсuпlь
юрчdччttсt особа пу(lлiчlttlzо lц)авg або якuй зdiйснкlс фужцii'з упllавлittltя KopпOpalltuBlt.lш.l
lтpaBOMu dерлrcавu у BiittoBiittiй юрчDuчttiй особi:
вiдомостi вiдсутнi

М i с tlсз t t ctxo il t с et t l t я ttl р u i u rt t t tlt о со б tt :

YKparHa, В4551, .Щонецька обл.. Бахмутський р-н, MicTo Часiв Яр(пн),
вул ,I]ентральна, будинок 1

в u d u еко t t ом iчн oi' d iялt bt t о ctпi :
2.З.20 Виробництво вогнетривких виробiв (основний) ,,

01.11 Вирощування зернових культур (KpiM рису) , бобових культур i
насiння олiйних культур/,
01.41 Розведення велико1 рогато1 худоби моJlочних порiд;
08.12 .Щобування пiску, гравiю | глин i каолiну,,
10.41 Виробництво олi:. та тваринних жирiв;
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]0.51 Перероблення молока, виробництвс масла та сиру;
] О . 7 ] IЗиробrтицтво хл j.ба та хlliбобулочгtl,tх виробi в,, виробництво
борошtняних кондитерських вирсбiв, T:o1эTiB i тiстечок нетривалого
:зберiгання,,
46.2I оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i коI)мами

для .Iварин,,

46.2З Оптова торгiвля живими тваринаlии,,
46.зЗ оптова торгiвля молочниМи iтродуктами/ яйцями, харчоIзими олiями
та жирами;
9О. О2 .ГJiяльнiсть iз пiдтримки театральних i концертних заходiв,,
9З.19 Iнша д]яльнiсть у сферr спорту/,
46,90 Неспецlалriзована оптова т,оргiвля;
41.II роздрiбна торгiвля в неспецiа;riзованих магазинах переважно
продук,-гами харчування/ напоями Iа гIю,Iюновими виробами;
60.10 .Щiяльнlсть у сферi радiомовJIеIIня;
4|.2а Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

II ер ел i к з ас I t о в t t uKi в (у ч ас l t tt KiB) юр u ) u ч l l oi' о с0 r) u :

дкцIонtrри., розмiр внеску до стату,r.ного фонду (грн.): 10485В15.1З

Ittr|хlр.,t,tацiя ttpo t<ittцевоzо бuterPiцialltttlzo власtluка (коttпtролеllсt) tоlluDuчtюi'осOбtt, у mOму чuсJli
BiDorl,tocttti lцrо tоlruduчlltlх осiб, челrез якuх зdiйсttлtлсttthся olxocelrcDKoBcttttlЙ вtхллtв tltl lopuilttltty
особу:
АХМЕТОВ PIHAT ЛЕОНIДОВИЧ, YKparHa., Украlна, 01001, MicTo Киlв,
вул.Паторжинського/ будинок 14, квартира З4.
Тип бенефiцiарного володiння:
Не прямий вирiшальний вплив
Вl_дсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiДсоток
права голосу в юридичнiй особi:
1,1 . бз
BiдloMocTi про юридичних осlб/ через яких здiЙсгrюс:ться опосередкованиЙ
DlIлив на юридичну особу:

VESCO LIMITtrD (вЕско лIмI,IЕд) / кIпр

Kelli.BttttK ltlltuDttчtttti' особtt, а lчlttчo)tc вiDомоспti пllо ittutttx осiб, ttKi лlо)rcуmь вчllltяпlлl Oii' Bit)

i"Ttett,i tоlluitlчlttli'особu,, у tlloшy .tttслi ltiittucyBtttllu dozoBopt., llxolt|о:
симонtrнко руслАн гtrоргIЙович, головА прАвлIння - гЕнЕрАльниЙ дирЕктор,
0З.09 .2020 (голова Правлiння - rrенеральний диреI(тор) - керiвник

Розм i р с п, a,t ry пl l l о zo ( с кл п d а t ю z tl ) к а п ilt t ал1l ( п а li tl в о z о ф о l t dy) :

104В5В15,1З грн.

В ч d у сtпаt t о Bltozo dокумu t mп :

Вiдомостi вiдсутнi

fаmа ша нOмер запчсу в €dulto,1ly dellэпcctBtto.uy peeclпlli ttllluduчltuх осiб, Qliзч.tнuх осiб-
ll i d tlp ч елt цi в пl ct zp о,v aD с ь к t t х ф орму в ань :
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.Щата державно1 ресстрацir: 16.0З.1994 .Щата запису: 0З.01 .2006 Номер
запису : I2541200000000B74

Щаlti про вiDокрелlлеlti пilрозiiлu юрudччttоi особч:
ПОЗАМТСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ,,ЧАСIВОЯРЕЦЬ,,
пАт'lчАсIвоярський вогнЕтривкиЙ комБIнАт"/ код сдрпоу вп :26з9о,15ц,
Мiсцезнаходження: Украlна, 84551, ,Щонецька обл., Бахмутський р-н,
MicTo Часiв Яр (пн) , МАсив лIсовиЙ ДоВГА БАЛкА.

/{uнi про перебувпнttя лоllнduчноt особч J, ttlloцeci прuплlнеltня, у ttlo"цy,tttclti dапi llpo pitttettltя
uqоi о llp ttпtll lelr l ш юllu d uчноi' осо бu :

Вiдомостi вiдсутнi

Biiolпocmi про ко.uiсiю з 11рчплlнення:
Вiдомостi вiдсутнi

lJidoMocпti txpu clllpo<, вrlзIlачеlluл"l засllовllllкалlu (уlцgttuкамu) tоlluduчlttli особu, суt)ом або
opzalluлt, ttцo ttllutittяB 1liшеtчш l1.p0 ,хрu,luttеllltя нllluDuчttоi'особu, iля заявлеttttя Kpedutlllpaшtl
cBoix BuMrlz:
Вiдомостi вiдсутнi

/|atti ltptt cqacyBtltlllя 1litчеttttя зtлсllовltuкiв (уrlцgllrl<iв) uбо J,lroBtloBaltcelloz0 tluJуlu op?utly tlцoio
llp ч l1 ul t е l l l t я top ud u rtl t,oi|' tlco бu :

Вiдомостi вiдсутнi

Щанi ltpo перебуванttя lo1ludu.tttoi'ocoбtt 1t ttроцесi проваdнсенлtя у справi ltpo банкруlrlспtво,
сонсtцit, у lltoпy rtttcлi Biiolytocпti llpo розпоряdнuксt лlatltta, керуюttоzо ссtltацiсtо:
Вiдомос,r.i вiдсутrri

1lulti про tоlluiuчltttх oci(l, пllctBoHaclrlyllttrtKOM яклlх € заре€спц)()вана tцludччна oco(la:
Вiдомостi вiдсутнi

/{at t i tl1lo лоlluОuч t tttx о сiб-право t t ct clttyttl tuKiB :
Вiломостi вiдсутнi

Мiсце з бе1l izat t,l tя pecaпpatliti t toi ctt 1l авч в пtчхеров iй rllopлti :

Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя Донецькоr областi

Вidо,посmi, otttpuлlatti в ttоряdку htформацiйttоi' взае"цоdii'lTliltc €dаtшлl dерэrcпыtuлl ре€спtром
tорudttчttttх осiб, фiзu,tlttlх осiб - llidпрuемцiв пtct z1loMadcbKux форлrуваtlь пlа, itrclloplпatliйttuMu
с il сilr ем 0L1l It d ellЙc а в t tttx o1l z ctt t iB :

14.09. 1994, дЕржАl]FlА служБА стАтистики укрАIни/ з7507вв0
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16.0з.I9g4, ,l6, гоJIовнtr упрАвJIItltlя цпс у донЕцькIЙ оБлАстI, БАхмутськА
дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя (БАхмутськиЙ рАЙон), 44070187, (данi про
взятт,я на облiк як платника податкiв)

ов, о4.199з, о5-о2-о4-оо7о /о5о2з, I,OJ]OBHE упрАвлII-1ня дпс у донЕцькIЙ
ОБЛДСТI/ БДХМУТСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН),
44010IB],55, (д Hi про взяття на облiк як Iлатника сдиного внеску)

latt i про x1loltoltozilo peccпlp{tцitiltttx diti:

.Щержавна реестрацiя включення вiдомостей про юридичну особу,
04.07.2006 00:00:00, I254I2000000008]4, Жученко I.B., ВиконавчиЙ
KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKor ради Донецько1 областi

Виправлення помилок/ 17.06.2009 16:51:10, L2541]70010000В74, Роббiна
FI. В. / Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Донецько1 областi

J]ержавна ресстрацiя змiн до установчих документiв юрт,tдично1 особи,
2I .01.2006 00:00:00, I254I050001000B74, Iншi змiни., Жученко I.B.,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Донецькоi областi

Актуалiзацiя ресстрацiйно1 дi1, 17.06.2009 I6:5B:.21 ,

I254ЗЗЗ0011000В74, Iншr змiни., Роббiна Н.В., ВиконавчиЙ KoMiTeT
ApTeMiBcbKor MlcbKor ради Донецько1 областi

.Щержавна реестрацiя зм_iн до установчих документiв юридично1 особи,
0З.04 .2001 00:00:00, 12541,050002000874, Iншi змiни., Жученко I.В.,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKor ради .Щонецькоr областi

Актуалiзацiя ресстрацiйноr дi1 , 1 7 . 0 6 .2009 \J :02 :29 ,

L254ЗЗЗ0012ОOOВ'74, Iншi змiни., Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT
ApTeMiBcbKor Mj_cbKol ради,Щонецько1 областi

Виправлення помилок/ 0В.10 .2001 I4:11:51, \2541 77000З0O0В74, Жученко
I .В. , Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKor ради Донецько1 областi

.Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноl особи,
0В.10.200] 14:ЗЗ:59, I254I050004000B74, Iншi змiни., Жученко I.B-,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKol MicbKo1 ради Донецькоr областi

Актуалiзацiя реестрацiйноr дi1, 17.06.2009 17:06:09,
7254ЗЗЗ0O1З000874, Iншi змiни., Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT
ApTeMiBcbKoi MicbKo1 ради .Щонецько1 област1

Пiдтверлження вiдомостей про юридичну особу, 01.11.2001 15:.ЗЗ:26,
72541060005000B74, Жученко f .В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1
MicbKor ради Донецькоr областi

Актуалiзацiя ресстрацiйно1 дir, 17.06 .2009 11 :0В:,02,
1254ЗЗЗ0014000В74, Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1
MicbKor ради Донецькоr областi
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Виправлення помилок/ 09.11 .2001 1З:.52
I .В. , Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKoi

Виправлення помилок/ 11.01.2008 t0:28
I.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1

:11, L2541770006000874, Жученко
MicbKoi ради .Щонецькоi областi

: З0, 1254'7 770007000874, Жученко
MicbKor ради .Щонецькоr областi

.Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридично1 особи,
01.04.200В 1З:З0:1В, I254I05000B0O0B74, Тншi змiни./ Жученко I.B.,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKo1 ради .Щонецькоi областi

Актуалiзацiя реестрацiйноr дi1, 17.0б.2009 17 :10:05,
I254ЗЗЗ0015000В74, Iншi змiни., Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT
ApTeMiBcbKol MicbKor ради .Щогlецькоr областi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 06.05.200В
L2:1-6:49, I254l-070009000B74, Змiна керiвника або вiдомостей про
керiвника юридично1 особи. Змiна фiзичних осiб або змiна вiдомостей
про фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi мають право вчиняти дir
вiд iMeHi юридично1 особи без довiреностi/ у тому числi пiдписувати
договори/ подавати документи для державно1 ресстрацir тощо. / Жученко
I.B., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Донецькоr областi

Актуалiзацiя ресстрацiйноl дil, I1 .06.2009 1'7 IЗ:.21 ,
1254ЗЗЗ0016000В74, Змiна керiвника або вiдомостей про керiвt+ика
юридичноl особи. Змiна фiзичних осiб або змiна вiдомостей про фrзичних
осiб - платникiв податкiв, якi мають право вчиняти дi1 вlд iMeHi
юридично1 особи без довlреноста, у тому числi пiдписувати договори,
подавати документи для державноr реестрацir тощо./ Роббiна Н.В.,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Донецькоr областi

.Щерхавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 17.06.2аО9
11 :21 :50, I254I070017000B74, Змiна iнформацir для здiйснення зв'язку
з вiдокремленим пiдроздiлом. Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пlдроздiлу юридично1 особи. /

Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради .Щонецькоr
областi

Пiдтверлження вiдомостей про юридичну особу | 22,0I.2010 10:25:4З,
1254I06001В0O0В74, Змiна iнформаrrir для здiйснення зв'язку з юридичною
особою./ Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради
Донеr{ькоi областi

.Щержавна ресстрац-iя змiн до установчих документiв юридично1 особи,
29.0З.2010 10:З6:5В, I254T050019000B74, Iншi змiни., Роббrна Н.В.,
Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKo1 ради Донецько1 областi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 02.06.2070
L4;25;4'7, I2541010а20000В74, Змiна вiлокремлених пiдроздiлiв. Змiна
повного найменування вiдокремленоrrо пiдроздiлу юридично1 особи; .,
Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo,1 MicbKoi ради .Щонеrlькоr
областi
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Виправлення помилок, 1З.OВ.2010 10:55:З8, I25Ц1l1О021000874,
Косаригiна О.Ю., Виконавчий KoMiTeT Дртемiвськоl MicbKor ради
flонецькоr областi

.щержавна ресстрацiя створення вiдокремденого пiдроздiлу юридичноl
осабиt о1 .о2.2оLI о9:а2;29, I254I0з0022000в14, роббiна н.в.,
Виконавчий KoMiTeT Др eMiBCbKor. Mj_cbKor ради Донецькоr областi

!ержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичнУ оСобУ, 01 .02.2071
о9: 16:14, I254IO7O023000874, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи.
Змiна повного найменування вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи; . | роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKo1 ради
.Щонецькоr областi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 16.0З_20LI
10:ЗO:ОО, 12547070024000B74, Змiна вiлокремлених пiдроздiлiв. Змiна
вiдомостей про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу юридично1 особи. /

роббiна н.в., виконавчий KoMiTeT ApTeмiBcbKoi MicbKoi ради Донецькоr
областi

.щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридично1
особи, 04.04.2OI\ 1О:16:4В, 12541050025000В74, Iншi змiни. Змiна
найменування юридично1 особи (повного та/або скороченого). Змiна
повного найменування. Змiна скороченого наЙменування. / РоббiНа Н.В.,
Виконавчий KoMiTeT Дртемiвськоr MicbKol ради Донецькоr областi

,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 19.04.20l\
15:2з:55, I254T010026000B74, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна
повного найменування вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи; . I

роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради .Щонецькоr
областi

Гl.rдтвердження вiдомостей про юриличну особу/ 1С.04 .20L2 09:.20:З'1 ,

1254|060027000В74, Змiна iнформацir для здiЙсненtlя зв'язку з юридичною
особою., Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKoi MicbKol ради
Донецько1 областi

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, 20.04.20I2 09:.З2:2I,
T254I06002B000874, Змiна iнформацi1 для здiЙснення зв|язку з юридичною
особою., Роббiна Il.B./ ВиконавчиЙ KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKoi ради
Донецько1 областi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 21.0В .20L2
16:З1 : 10, 1254I010029000В74, Змiна вi.докремлених пiдроздiлiв. Змiна
видiв економiчноr дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи. Змiна видiв економiчноr лiя"rIьностi юридичrrоl особи. Змiни видlв
дiяльностi., Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKor
ради Донецькоr областi

.Щержавна ресстрацlя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 21.0B.2012
Т6:25:З6, Змiна вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiна видiв економiчноr
дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу юридичноr особи. Змiна видiв
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економiчноr дiяльностj_ юридично1 особи. Змiни видiв дiяльностi., Iнше,
Роббiна Н.В., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Донецькоr
областi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 17.09.2aI2
14: ЗВ:15, I254I0700З0000В74, Змiна видiв економiчноr дiяльностi
юридичноr особи. Змiни видiв дiяльностi. , Роббiна Н.В. , Виконавчий
KoMiTeT ApTeMiBcbKor MicbKor ради Щонецькоr областi

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, 2З.04.20IЗ 10:49:16,
\254I0600З1000В74, Змiна iнформачi1 для здiйснення звlязку з юридичною
особою,, Косарит,iна 0.I0., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1 MicbKo1 ради
Донецькоr областi

Виправлення помилок, 1,I.12.20IЗ I6:26:2З, I25417700З200401В,
Косаригiна О.Ю., Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя Донецькоr
областi

.Щержавна ресстрацfя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 2З.04.201З
10:47:1З, Iнше, Косаригiна О.Ю., Виконавчий KoMiTeT ApTeMiBcbKo1
MicbKoi ради Донецькоi областi

Пiдтверлження вiдомостей про юридичну особу, 1З.06.201-4 |I;ТЗ;26,
\254I0600ЗЗ00401В, Змiна iнформацir для здiйснення зв'язку з юридичною
особою., Роббiна Н.В., Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя
,Щонецькоi областi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 01.07 .2aI4
14:З5:46, L2541-0700З400401В, Змiна iнформацir для здiйснення зв'язку
з юридичною особою. Змiгtа керiвника або вiдомостей про керiвника
юридичноr особи. Змiна фiзичних осiб або змiна вiдомостей про фiзичгtих
осiб - платникiв податкlв, якi мають право вчиняти дir вiд iMeHi
юридичноr особи без довiреностi/ у тому числi пiдписувати договори/
подавати документи для державноа ресстрацir тощо./ Роббiна Н.В.,
Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя Донецькоr областi

Пiдтвердження вiдомостей про юриличну особу, 2В.04.2015 09:59:21,
I254|0600З500401В, Змiна iнформацir для здiйснення зв'язку з юридичною
особою., Савенко Н.О., Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя
!онецькоr областi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24.09.2015
15:45:54, \25410700З600401В, Змiна iнформацir для здiйснення зв'язку
з юридичною особою., Савенко Н.О., Бахмутська районна державна
адмiнiстрацiя .Щонецько1 областi

Виправлення помилок, 24.09.2015 I6:06:02, I254l7700З700401В, Савенко
Н,О. , Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя Донецькоr областi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, З1.05.2016
15:44;З4, l254L0700ЗВ00401В, Змiна видiв економj-чноi дiяльностi
юридичноl особи. Змiни видiв дiяльностi., Роббiна Н.В., Бахмутська
MicbKa рада
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.Щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздrлу юридично1
особи| 02.\2.2016 09:-21z21 , I25470400З900401В, Савенко Н.О.,
Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя !онецькоi областi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, I6.1,2.20Iб
ОВ:29:56, 1254707004000401B, Змiна керiвника або вiдомостей про
керiвгtика юридичгtо1 особи. Змiна фiзичних осiб або змiна вiдомостеЙ
про фi.зичних осiб - п.патникiв податкiв, якi мають право вчиняти дi,l
вlд jMeгtj_ юридичнс)i особи без ловiреностi/ у |гому числi пj_дпису'вати
д{оIrовори/ подава.Iи документи для державноI реестрацir тощо. / Савенко
Н.О., Бахмутська районна державна адм_iнiстрацiя Донецькоr обласТi

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомос,лей про юридичну особу, 10.04.201В
15: З6:00, 7254L070041С0401В, Змiна iнформацil для здiЙснення зlз'язку
з юридичною особою. Змiна керiвника або вiдомостей про керiвника
юридично1 особи. Змiна фiзичних осlб або змiна вiдомостеЙ про ф-iзичt-tих
осiб - платникiв податкiв, якi мають пI)аво вчигtяти дi1 вiд iMerri
Iоридичllоr особи без довiрегrостi/ у т'oMi/, числi пiдписувати ДогоВорИ,
гIодавати документи для державноr ресстрацi1 тощо./ Савенко Н.О.,
Бахмутська райогrна державна адмjнiстрацiя Донецькоi областr

.Щержавна реестрацiя змirt до вiдомостей про юридичну особу/ 07.09.2а20
О9:41;54, 100254107004200401В, Змiна керiвника або вiдомостеЙ про
керiвника юридичноl особи. Змiна фi_зичtrих осi_б або змiна вiдомостеЙ
про фiзичltих осiб - плrатникiв податкiв, якi мають право вчиняти лii
вiдt iMeHi юридичFrо1 особи без довiреностi/ у т,ому числi пiдtlисувати
договори/ подавати ,документи для державно1 peccTparlil тlощо. / Савенко
ll .О., Бахмутська районна держав}{а адмir.liстрац.iя Донецькоr областi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 26.LI .202а
0В : 22 : 40, 10025 4 107 004З004018, Змiна мiсцезнаходження юрилI4чноr особи.
Змiна найменування юридично1 особи (повного та/або скороченого)
Змiни до установчих документiв, якi lle пов'язанi з внесенням змiн
до вiдомостей про юридичну особу/ що мiстяться в Сдиному державному
peccTpr юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань., Савегtко I].O., Бахмутська районна державна адмiнiстрацiя
Донецькоi област_i

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, Т4.05.2а2I
09:51:19, 100254107004400401В, Змj.ни до установчих документiв, якi
FIе пов'язанi з внесенFIям змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в €диному державному peccTpi юридичних осiб, фi.зичних осiб
- пiдприсмцiв та громадських формуваt{ь./ Савенко Н.О., Бахмутська
районна державна адмiнiстрацiя f]онецькоr об.пастi

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу/ 17.09.202\
72;29;44, 1002541070045004018, Змiна розмiру статутного (складеного)
капiталу (пайового фонду) юридичноr особи. Змiни до установчих
документiв, якi не пов'язанi з внесеllням змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в единому державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - гriдприемцiв та громадських формувань. / Сабiна
Л.В. , Приватний HoTapiyc Сабiна Л. В.

2825814З Стор. 10 з 11



Виправлrення помилок/ 17.09 .2021 1З:4В:07, 100254'11'7004600401В, Сабiна
Л.В., Приватний нотарiус Сабiна Л.В.

Виправ,пення помилок/ 17.09.2021 14:07:З0, 100254'1 '7 10047004018, сабiна
Л.В., Приватний HoTapiyc Сабirlа Л.В.

.Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу/ 21 .09.202I
I6: 42:54, 100254Т0]004В00401В, Змiгrа кiнцевого бенефiцiарного власника
(контролера) або змiна вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного
власника (контролера) . Змiна складу засновникiв (учасникiв) або змiна
вiдомостей про засI{овникiв (учасникiв) юридичноr особи., Савенко t].o.,
Бахмутська райогtна державна адмiнiстрацiя .Щонецькоr областi

Iнформалliя Dля зdiйслtання зв'язку:
+ЗВ (062) -14'7-29-66, http:www. chok.ua, of f iceGchok.ua

/|аmа mtt час форлlуваtttlя, вut lяzу:
2B.10.2021 10:З9:14

C]lrtlrlli.i деllrltавtttтti рсс]стр Iор1.Iдичп]lх осiб, фiзичlrllх ос,iб-пiлпрllсмlliв та гроI\{адськtlх tРормуваrrь зlтаход1.1ться

у cTarli (lоllпlува.tlllя. Ilт(lорпrаrtiя пl)о }орилr4чtlих осiб, t|iзичtlих осiб-пiдпрrаемrд,iв та громадськлlх (lopir,ryBaltb та
:]a])ccclpoBal]tlx до 01.07 2004 та ITc BKJIIo.IеIII.]x до елl.tгtого дсржавrIого реестру IоридичtIих осiб, rРiзичrlrлх осiб-
triдlltlltrcMlliB та громадських формуваt]ь от]]имуеться в оргlttti вlrконавчоТ владиJ в якому проводилась державIIil
l)cCcTpaIll я

Бaxitl1,1,g1,1.,n;ririitllllla /lepжaвlla a2lпlitlic,l,parliя flrlllctlbKoi CaBcllrto ll.().
обLl ac,l,i
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