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)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" (КНП КОР "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ")

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва юридичної особи

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

01993701

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Код
ЄДРПОУ 02012898

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)

Розмір : 897698769,69 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки
кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, Код ЄДРПОУ:24572267, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження:
наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник –
Україна, 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1, Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та 897698769,69
ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа
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
Види діяльності

86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

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, АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ (В.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) - керівник Відомості відсутні
ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо
представництва юридичної особи
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, дата та номер запису в Єдиному державному
реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка
Дата державної реєстрації: 08.05.1996 Дата запису: 27.01.2020 Номер запису: 10741450000089720
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

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 внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа: повне найменування, ідентифікаційний код
Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування,
ідентифікаційний код

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ", Код ЄДРПОУ:01993701

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань та інформаційними системами державних
органів

22.12.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000; 03.06.1996, 229,
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про взяття на облік як платника податків); 28.01.2000, 03-00148*,
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 7, (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: +380444831376 Телефон 2: +380442370286 Адреса електронної пошти: KOKL.COM.UA Факс:
+380444831376 Веб сторінка: OMO-KOKL@UKR.NET

