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Пошук відомостей в ЄДР
Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
функціонує відповідно Наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 "Про
затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за №
2105/22417.

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" не редагує та не вносить відомості
до Єдиного державного реєстру. Відомості у результатах пошуку відображаються так, як вони
були внесені державним реєстратором з поданих йому документів.

Відповідно до Наказу
Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 № 1846/5
Перед використанням пошуку просимо уважно ознайомитись з умовами пошуку у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Шукати ще

Детальна інформація про юридичну особу
http://irc.gov.ua/ua/PoshukvYeDR.html
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Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКИЙ
РАЙАГРОБУД"
(ПРАТ
"МИРОНІВСЬКИЙ
РАЙАГРОБУД")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською
мовою у разі їх наявності
Ідентифікаційний код юридичної особи
03584591
ПРИВАТНЕ
Організаційноправова форма
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
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
08842, Київська
обл., Миронівський
район, село
Місцезнаходження юридичної особи
Владиславка,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 394 А
АКЦІОНЕРИ
ТОВАРИСТВА
ЗГІДНО З
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
РЕЄСТРОМ
прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа;
ВЛАСНИКІВ
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код
ІМЕННИХ
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску до
статутного фонду
(грн.): 816850.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного Розмір (грн.):
капіталу) та про дату закінчення його формування
816850.00
Код КВЕД 16.23
Виробництво
інших дерев'яних
будівельних
конструкцій і
столярних виробів;
Код КВЕД 23.61
Виготовлення
виробів із бетону
для будівництва;
Код КВЕД 47.19
Інші види
роздрібної торгівлі
в неспеціалізованих
магазинах;
Види діяльності
Код КВЕД 49.41
Вантажний
автомобільний
транспорт;
http://irc.gov.ua/ua/PoshukvYeDR.html
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Відомості про органи управління юридичної особи

транспорт;
Код КВЕД 68.20
Надання в оренду й
експлуатацію
власного чи
орендованого
нерухомого майна;
Код КВЕД 41.20
Будівництво
житлових і
нежитлових
будівель
(основний)
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ДІХТЯР ВАСИЛЬ
ВАСИЛЬОВИЧ 
керівник з
21.10.2013;

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
ДІХТЯР ВАСИЛЬ
числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо ВАСИЛЬОВИЧ 
представництва від імені юридичної особи
підписант з
21.10.2013
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 осібпідприємців"
Дата державної
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному
реєстрації:
державному реєстрі про включення до Єдиного державного
21.01.1992
реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна Дата запису:
реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності 24.01.2006
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та Номер запису: 1
фізичних осібпідприємців"
341 120 0000
000202
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
відомості
Статус відомостей про юридичну особу
підтверджено
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
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
http://irc.gov.ua/ua/PoshukvYeDR.html
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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 осібправонаступників: повне найменування
та місцезнаходження юридичних осібправонаступників, їх
ідентифікаційні коди

Місцезнаходження реєстраційної справи

Реєстраційна
служба
Миронівського
районного
управління юстиції
Київської області
ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний
код органу:
21680000;
Дата взяття на
облік: 04.10.1994

МИРОНIВСЬКА
ОДПI ГУ
МIНДОХОДIВ У
КИЇВСЬКIЙ
ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний
код органу:
38533885;
Відомості про
відомчий реєстр:
(дані про взяття на
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та
облік як платника
ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного податків);
фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
Дата взяття на
облік: 01.07.1990;
Номер взяття на
облік: 55

http://irc.gov.ua/ua/PoshukvYeDR.html

МИРОНIВСЬКА
ОДПI ГУ
МIНДОХОДIВ У
КИЇВСЬКIЙ
ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний
код органу:
38533885;
Відомості про
відомчий реєстр:
(дані про взяття на
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(дані про взяття на
облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на
облік: 01.01.1991;
Номер взяття на
облік: 102201.0008
Код КВЕД 41.20
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності
Будівництво

Реєстр ЄДР

Пошук відомостей в ЄДР
Правила роботи з пошуком в ЄДР
Електронна реєстрація
Бюлетень державної реєстрації
Користувачам АС ЄДР
Реквізити на оплату за публікацію та відомості
Участь у Європейському бізнес реєстрі
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