БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ



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

 Повернутися до пошуку
Детальна інформація про юридичну особу
Назва атрибута

Значення

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" (ПРАТ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ")

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи

"ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

30990896

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа
публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній
юридичній особі
Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 6/8

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)

Розмір : 1000000,00 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників);
прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична
особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник –
юридична особа

АКЦІОНЕРИ-ФІЗИЧНІ ОСОБИ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61057, Харківська
обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 6/8, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000000,00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУРАШОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА
, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ФРУНЗЕНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВЕЛОЗАВОДСЬКА БУД.32 КВ.19.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА ,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ВУЛ.МИРОНОСИЦЬКА БУД.22 КВ.7.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний);
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

Види діяльності

Відомості про органи управління юридичної особи
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у
тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи

КОТВІЦЬКА ВІОЛЕТА ІГОРІВНА - керівник
ПРОХОРОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (згідно статуту)) - представник
КОТВІЦЬКА ВІОЛЕТА ІГОРІВНА - представник

Назва установчого документа
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 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: 03.07.2000 Дата запису: 04.08.2006 Номер запису: 14801200000028149

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про смерть, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим засновника (учасника),
керівника та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що
прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Вимоги кредиторів розглядаються до: 05.08.2017

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

Дата запису: 27.09.2017, Номер запису: 14801120022028149, Підстава: рішення щодо реорганізації

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування,
ідентифікаційний код
Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування, ідентифікаційний код
Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстрації Харківської 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

04.07.2000, 28.09.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000;
07.07.2000, 1581, КИЇВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ М. ХАРКОВА ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39893720, (дані про взяття на
облік як платника податків);
07.07.2000, 10310, КИЇВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ М. ХАРКОВА ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39893720, 12, (дані про взяття
на облік як платника єдиного внеску)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих
проваджень)
Інформація для здійснення зв'язку

Телефон 1: +380577003673 Телефон 2: +38 057 7522328 Факс: +380577522321

Технічна підтримка

Розробник

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Call-центр: 0-800-508-584
E-mail: reestry@nais.gov.ua

Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
Web-site: https://nais.gov.ua/

Тел: 0-800-214-464
E-mail: pay@uapay.ua
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