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)

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (БІЛОВОДСЬКА РДА)

Організаційно-правова форма

ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Назва юридичної особи

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи

04052028

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 92800, Луганська обл., Біловодський р-н, селище міського типу Біловодськ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 130

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих
комітетів)
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: 09.04.1999 Дата запису: 18.11.2004 Номер запису: 13631200000000015

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Відомості про керівника юридичної особи прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення (набуття
КОЛЕСНИКОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 18.05.2020 - керівник
Дата
та номер запису в Єдиному
повноважень), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної
особи
державному реєстрі про проведення
Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори,
державної реєстрації юридичної особи –МУРАТОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - представник
подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дані про наявність
Слюсарєва Світлана Олександрівна - голова комісії з припинення.
у разі, коли державна реєстрація
обмежень щодо представництва юридичної особи
юридичної особи була проведена після
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний
код, місцезнаходження
набрання чинності
Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
В стані припинення, 16.01.2021, 1003631270020000015, Внесення рішення засновників (учасників) юридичної
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
фізичних осіб-підприємців"
особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

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

01.10.1993, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880;
21.04.1995, 11, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, БІЛОВОДСЬКА ДПІ(БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН), 43143746, (дані про взяття на облік як платника
податків);
18.02.1992, 12.19.01-0089, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, БІЛОВОДСЬКА ДПІ(БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН), 43143746, 1, (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)

Місцезнаходження реєстраційної справи

Біловодська районна державна адміністрація Луганської області

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих
проваджень)

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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