
витяг

з €диного дерfl(авного ре€стру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдпри€мцiв та громадських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраiЪи "Про державЕу ре€стршliю юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та цромадських форшryвшrь" Еа запит: тЕхнfrгий
тЕхнIIIНИЙ вiд 09.04.2019 за }'{b 2442б887 cTarroM на 09.04.2019 вiдповiдно до настушrих
критерiiЪ пошуку:

Коd€[РПОУ: 190ЗЗ611

надаеться iнформацiя з единого держtвного реестру юридичних осiб, фiзи.пrих
осiб-пiдприемцiв та цромадських форrчтувшrь (еrщр) у kirbkocTi 1 заrrисiв:

Запшс 1

повне паймепуванпп юрuduчпоt особu пrа скорочене у разi ilоzо налвпосmi:
ТОВАРИсТво з оБмЕжЕною вIдповIдАJIьнIстю "полIтико-прдвовий колЕдж
"AJ]cKo", тов ,,ппк ,,AJ]cKo,,

Повне пrа скорочене най,лленуванпл юраdачноt особч atulliilcbшoю мовою у разi tx
наявноспti:
вiдоrиостi вiдсутнj_

Idенпuфiкацiйнufi Kod юрulччноt особ u:
1903з611

Орzапiз ацiilньправ о в а ф орма :
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВТДПОВIДАJIЬНIСТЮ

Itенmрulьпuй чu мiсцевuй ор?ан вuконавчоt влаdа, do сфера упрамiнtlл лкоео паJ.еrrсаrпь
ilepelcaBHe пiOпрuемсmво або часrпка dержовuу сmлпrуrппому капiпа.lлi юрuОччпоt особu,
лклцо tlл часrпка спrановufпь flе Meшule 25 BidcotпKiB:
вiдомостi вiдсутн1

Мiсцезнахоduсеннл юрudччноt особ u:
04050, М.КИIВ, шЕВчЕнкIвський рАйон, вулиця юрrя Iлленкд, Будинок
з9

Перелiк засновнuкiв (учаснuкiв) юрuduчноi особu, у пому чuслi часrпкч KoclcHoeo iз
ЗаСНОВнuкiв ýчаспuкiв); прiзвutце, iм'я, по баtпьковi, мiсце проrrсuааппп, лклцо засновнuк
- фiзuчна особа; наilменування, мiсцезнахоdсrеппл йла idеппuфiкацiйнuй коd юрudччноi
особu, яклцо засповнuк- юрtйuчна особа:
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сАБАнАдзЕ IринА олЕгIвнА, iндекС 02!21,, пл.Киrв, Дарницький район,
вулицЯ вЕрБицьКого, будинок 26, квартира 264, розмiр внеску до
статутного фонду -'76'725.00 грн.; БД!кIРоВА НАтАJIIя олЕгrВнА,
j_ндекс 02091, м.Киiв, !арницькиЙ район, вулицЯ рЕвуцького, будинок
11-В, квартира 195, розмiр внеску до статутного фонду - 62'715.О0
ГРН. ; КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIДРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) БДIКIРОВА
нАтАJiIя олЕгIвнА. yKPAIHA. , м.киlв, вулиця рЕвуцького, Будинок
11-в, квдртирд 195.; кIнцЕвиЙ БЕнЕФIцIАрниЙ влАсник (контролЕр)
САБАНАДЗЕ IРИНА ОЛЕГIВНА. YKPAIHA, М.КИIВ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО,
Будинок 26, квАртирА 264.

,Щапi про розмiр сrпаmуrrrноzо капiпа.lлу (спаmуппоео або смаОепоео капiпла.tлу) ,па про
dаmу з акiнченн,л fiоео форллу ванпл :
1З9500.00 Iрн., 11.04.20О8

Вudu Йiмьпосmi:
85.10 !ошкiльна ocBiTa, 85.2О Початкова ocBiTa, 85.З1 Загальна
серед}rя ocBiTa, 85.41 Професiйно-технiчна ocBiTa на plBHJ_ вищого
професiЙно-технiчного навчального закладу, 85.42 Вrаце ocBiTa,
85.52 OcBiTa у сферi культурИ, 85.59 Iншi видИ освiти, н. в. i. у.
BiOoMocmi про ореапu упрамiпнл юрuduчноt особu:
ЗАГАJТЬНI ЗБОРИ

Прiзвutце, iм'л, по баmьковi, Оаtпо обраппл (прtlзначенпл) осiб, лкi обuраюпься
(прtlзначаюtпьсл) dо opzaHy управлiнltл юрuduчноi особu, уповповGхсенuх преОспавляmч
юрuOачну особу у правовidпос.лнаJс з преmiмu особамu, або осiб, лкi маюmь право
вчанлmu dil cid iMeHi юрtйuчноi особч без doBipeHoctni, у mому чuаd пidпuqlваmu
ilоzоворu па dанi про налвпiсtпь обмеuсень щоdо преосmавнuцmва Bid iMeHi юрudачноt
особu:
ОНIЩЕНКО НАТАJIIЯ МИКОЛАlВНА - ПiДПИСаНТ, ОНIЩЕНКО НАТАJIIЯ
МИколАtВНА - керiвник, зIлЬБЕР ДМИТРо олЕксАНДРоВИЧ, !6.Оз.2007
пiдписант

[апа пrа ilомер запllсу в €luпому dержавпому peecmpi про провеdеппл dерuсовноi
ре€сцрацil юрuduчпоt особu-! PBi, колu dqlасавпаре€сmрацiл юрuduчноt особu була
провеdена пiапп побропtlл чuнпосплi 3аконом YtEatHu "Про dellclcoBпy рееспроцiю
юраdачнuх осiб, фЬачнuх осiб-пidпрuемцiв па epoMadcbKux формувапьr' :
вlдомостi вiдсутнi
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,Щаmа ilеРасавпоiрееспрацil, dапа mл номер запuсу в €dаному Оерuсавному рееспрi про
вкпючепнп dо €duноео dерlсавпоzо ре€сmру вidомоспей про юрйuчну особу -у разi, колч
dерuсавпа ре€сmрацiп юрuduчноt особu була провеdена dо набрапнп чuпносrt i 3акопом
YtpatHu "Про dерuсавну рееспrрацiю юрuduчнtlх осiб, фЬччнлас осifuпiDпрuемцiв па
zpoMadcbKtlx форму вань " :
16.0L.L99,7, 1,6.02.2005, 1 0,74 120 0000 005о04

,Щапа depucaBHot реесmрацii, dаmа ,па номер запuсу в €duпому dерсrавному рееспрi про
провеdенпл dерuсавпоt реесmрафi юрйuчпоt особu, лка уmворепа в рвульпаmi
переrпворепня:
вj-домостj- вiдсутнi
Наз в а у сmан о вчоzо dоtуменпа :
вlдомостi вiдсутнi

,Щапi про нt лонiсmь BidMiпlna про mе, Iцо юраdччпа особа сmворюеrпьсл mа die на
пilсmавi моdельноzо сmапупrу :
вiдомостi вlдсутн1

,щанi про BiёotpeMleпi пidрозdiпu юрuduчноt особu: пайluепуваннл ,па мiсцезнахоluсеннл
BiDotpeMleпo?o пiфозdiпу, йоzо idепmuфiкацiilнuй Kod
вiдомостi вiдсутнi

,щанi про перебуванпл юрuduчноt особu у процесi проваdlсення у справi про бапtqуmсmво,
санацit, зоrсраwа вidомосtпi про розпорлOнuка майна, сапаrпора:
вiдомостj- вlдсутнi
BidoMocпi про перебувапttл юрuluчпоt особu у процесi прuпuпепня:
вiдомостi вiдсутнi
вidомоспi про cttlpok, вчзначепuil засновпuкulлч (учаспuкutоu) юрudачпоt особu, qldoM
або орzаном, що прuйttлв рiшенпл про прuпuненнл юрudччноi особu, dлtл залапепltл
lp е d аmор uп а с в otx в la}roa :
вiдомостi вiдсутнi

,щапа rпа flомер 3аплtсу про depclcaBqy ре€сmрацiю прuпuпенпп юрuоuчпоt особu, пidсmава
dлtл ilоzо впесенпя:
вiдомостl вiдсутнj-

,щапа mа номер lапuqt про BilMiHy dерясавноtрееспрацfr прuпuнепн,я юрuduчноt особа,
пiOсmава dлл йоео внесеппп:
вiдомостi вlдсутнi-
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,щапi про юрuduчнш осiб, правонаспrуппuкомлк|lх € заре€сrпровuла юрudачна особа:вiдомостl вiдсутнi

,щонi про юрuOuчнllх осiб-правонасплуппuкiв: повне пайluенувапнл памiсцезпахоdлсеппл
юрuduчпttх осiб-правопасtпупнuкiв, lI йеппuфiкацiйнi коdu:
вiдомостi вiдсутнj_

Номер mа 0апtа розпорлOlсеппл про скасуваппл ре€спрацit вапусtg акцiй, вuнесено?о
уповнова;ilсепою особою Нацiопа.tlьпоt KoMicit з цiпнш паперiв пла фонОово?о рuпrtу:вiдомостi вiдсутнi
Мiсцезпахоdсlсепнл реесmрацiйноi справu:
Шевченкj-вська районна в мlст1 Киевi державна адмlнiстрацiя
BidoMocпi, оtпрutlапi в порлdtЕ в3аемпоео обмiну iнформацiсtо з вidомчuхрееспрiв
opzaHiB сrпаrпuсrпuкu, MiпdoxodiB, Пепсiйноео фопlу Yt<patHu:
,Щаmа mа номер запuсу про взяmmя mа зняmmя з облiку, нсвва tпа idенmuфiкацiйнi коdч
орzанiв сlпаtпuспuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу YKpatHu, в якtм орiduч"а особа
перебувае на облilrу:
26 -1,1. 1998, головнЕ упрАвлIння рЕгтонАJIьноI стАтистики, 2tбвоOOо
16,01,199,7, з42L, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя у шЕвчЕнкlвському
рАЙонI головного упрАвЛIння дФс У м.киевI, з95 61--76L (дан1 про
взяття на облiк як платника податкlв)
28,01.2000, 0з-2t229*, дЕржАвнА подАткоВА IнспЕкцIя У
шЕвчЕнкIвському рАЙонI головного упрАвлтння дФс у м.киевI,
39561761 (данi про взяття на облlк як платника единого внеску)
Не пiдлягае постановцi на облiк в ПЕНСIЙНоМУ ФоНДI УкРАlНИ узв'язку з прийняття}д Закону Украiни вiд о4.01.2о]3 N! 4О6-vIr ''Провнесення змlн до деяких законодавчих aKTiB Украrни у звr язку з
проведенням адмiнiстративноi реформи''

,Щаmа наdхоduсення Bi| opzaHiB МiнdохоDiв, Пенсiйноzо фонdу YKpaiHu Оо dерсrcавноzо
реесmраmора dокуменmiв (повidомлень, iнформацit), переdбаченtм Законом YKpaiHu ''Про
dерсrавну реесmрацiю юрuduчнtлс осiб, фЬuчнtм осiб-пidпрuемцiв mа еромаdськltх
формуванЬ", у 3в'я3lсУ 3 прuпuненням юрudччноt особu iз зазначеннялtt прiзвutца, iMeHi mа по
баmьковi посаdовоi особu, яка пidпuсаllа dotEMeHm:
вiдомостi вiдсутнi

,Щанi орzанiв сtпаtпuсmuкu про основнuй вuD економiчноi diмьносmi юрuduчноi особu,
вulначенuй на пidсmавi.dанtм depcrcaBHtM сmаfпuсfпuчнlм спосmереilсень вidповidно do
сmалпuсmuчноi меtпоdолоzit за пidcyMKaltlu diмьносmi за piK:
85.42 вЕацз ocBiпa
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,щанi про реесmрацiйнuй номер плаfпнuка еduноео внесltу, клас професiйноzо рuзulЕ
вuробнuцmваплаmнuка еOuноzо BHeclE за ocHoBHllIJ4 вЙом йоzо економiчноi diялtьносmi:
03-2!229*, 3

TepMiH, do якоео юрuduчна особа перебувае на облitЕ в opzaHi Мiнdохоdiв за мiсцем
попереdньоt реесtпрацii, у разi змiнu мiсцезншоdсюення юрuduчноi особu:
вiдомостi вiдсутнi
Iнформацiл про зdiйсненнл зв'лзtЕ з юрudачпою особою:
48з696в

,,Щшпа rпа час формуваппл вumпqr
09.04.201,9 11:11z4'7

е,щпй дерlкавrпй реестр юрид{чIilD( осiб, фiзичrшо< осiб-пiдцриемrцв та громадськLD( форrчryвань
ЗНаХОМГЬСЯ У СтШri фоРмУвашrя. IнформаIriя про юрцддslilD( осiб, фiзичrпп< осiб-пiдrрпемlф та грЬмадЬькшr
форп,ryваш та зареестроваЕID( до 01.07.2004 та не вкIIючеЕID( до едшоm державноm реесту юридtчrппс осiб,
фiзичrпоr осiб-пiдrриешlь та громадськик форrчryвшъ отримуетъся в оргшri Br"coHar"ol вJIацпо в якому
проводшась державна реестрацiя.

пАвлЕнко I.M.

Печерська районна в MicTi
Киевi державна 4дrr,riнiстраlдiя
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