
витяг
з €диного лержавного ре€стру юридичних осiб, фiзичних

осiб-пiдприемцiв та громадських формуванъ

Вiдповiдно до статгi 11 Закону УкраТни "Про державну peccTpuui. .р"д"чних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: СЕРЕБРЯНА АЛЪОIIА IГОРIВНА вiд
03.11.2020 за кодом 27808б39505 станом на 03.11.2020 18:15:42 вiдповiдно до наступних критерiiЪ
пошуку:

Kod €[РПОУ юрuduчно'i особu: З111\l95

,Що doKyMeHmy внесmа:
Вiдомостi про центральний чи мiсцевий oplraг{ виконавчо.l. влади| до
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або
який здiйснюе функцir з управлiння корпоративними правами держави у
вiдповiднiй юридичнiй особi

Мета дiяльностi_ громадського формування

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичноr особи

Iнформашiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера)
юридичноr особи. у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника
(контролера) ra засновника/ якщо засновник - юридична особа,
або iнформаuiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного вJIасника
(контролера) юридичноi особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного
власника (контролера) r1 засновника

Мiсцезнаходження юридично1 особи

Види дiяльностi

Назви органiв управлiння юриличноI особи

Вiдомостi про керiвника юридичноr особи, а також про iнших осiб, якi
можуть вчиняти дir вiд iMeHi юридичноr особи, у тому числi пiдписувати
ДОIОВОРИ, ТОЩО

Вiдомостi про членiв керiвних органiв

Розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового бонлv) та розмiр
частки кожного iз засновникiв (учасникiв)

Вид установчого документа
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Данi про розпор ялчий
(KpiM мiсцевих рад та

вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе громадське

формУвання,-УразiСтВореннЯЮрИДИчноrособИНапiДставiУСтаноВЧого
документа iншого громадськоIо формування

Iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою

Дата

Дан i

т.а номер запису в сдиному державному peCCTpi

про вiдокремленi пiдрсзд iли юридичнс} особи

щата легалiзацir (peecTparril) та ресстрацiйний номер у паперовому

peecTpi полiтичних партiй, peccTpr об'сдrrань громадян, peccTpi творчих

спiлок_ДЛягроМаДСЬкихформУ*u"о,легалiзоВанИх(зареестрованих)До
набрання чинностi Законом Украrни <<про державну реестрацiю юридичних

осiб,фiзичнИхаСб-пiдприемЦiвтаГроМаДСЬкИхформУвань>>

данi про перебування юридично1 особи у процесi припи ення, у тому

числi данi про рiшення щодо припинення юридичноr особи, вiдомостi про

комiсiю=,,р''.'',ення(лiквiдатора,лiквiДацiЙнукомiсiютоЩо)тапро
строк,ВИЗнаЧеНийзасноВНИкаМИ(Учасниками)юрИДИЧНоrособи,сУДоМ
абоорганом,ЩоприйняврiшенняпроПрИпИненНЯЮрИДИчноrособи'ДлЯ
заявлення кредиторами cBorx вимог

,ЩанiпроСкаСУВаннярiшенняЗаСНовникiв(Учасникiв)абоУповНоВаЖеноГо
ними органу щодо припинення юридичноr особи

данi про перебування юридичноr особи у процесi прова ження у справа

про банкрутство, санацii, у тому числi вiдомостi про розпорядника

майна, керуючоIо санацiею

ЩанiпроюрИДИЧНИхосiб'ПраВоНаСтУПнИкоМякИхСзареесТроВана
юридична особа

Данi про юридичних осiб - правонаступникiв

Вiдомостi про за орону дiяльностi громадського формування

Мiсце зберiгання ресстрачiйноr справи в паперовiй формi

данi про надання вiдомостей з Сдиного державного реестру

вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйноi взаемодir мiж Сдиним

ДерЖаВНИМрееСтроМтаiнформаulЙнимиСИСТеМаМИДерЖаВнихорганiв

ВiДомостiпроСМертЬЗаСНоВНИка(Учасника)ЮрИлИЧНоrособи,ВИЗнання
йотобезвiсновiДсУтнiМЧИоГоЛошенНЯпоМерЛИМ.вiДомост'Т|".:'Y:Y'"
керiвникаюридичноiособитаособи'якаМожеВЧИнятИДlIIJIл-tIVIепf

юридичноr особи

Щанi про символiку

акт, Нэ пiдс..Iав-t яксго створено юридичну особу

rxн j_x виконавчих комiтетi в )
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данi про хронологiю реестрацiйних дLй

надаеться iнформацiя з Сдиного державного

та громадських формуванъ (слр) у кiлькостi

Запис l

ресстРу юрИдичнИх Осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв

1 записiв:

Найменувоння юрudччно'i особч mа скорочене у разi й.9zо наявносrпi:

громддсЬкд оргдНI здцIя " грузинСько-укрдrнський культурно-мистЕцький

цЕнтр,,. го,,грузинсько-укрдiнськиЙ культурно-мистЕцькиЙ цЕнтр"

Id енmафiкащiйнuй Kod юрuduчноt осо бu :

з7771195

Акmушlьнuй сrпшн на факtпuчну dаmу mа час формування:
зареестровано

орzанiзаtliйно-правова форма юрudачноi особu:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ

IleHmpallb do сфера управлiння якоzо нtIлеJIсшmь

юрudччна е функщti з управлiння корпораmuвнuмu

правамu d
Вiдомостi вiдсутнi

Мiсцезнмоd хсення юр а duчн oi о со бu :

YKparHa, 01001, MicTo Киiв, вулиця пЕчЕрський узвrЗ, будинок 19, офiс

10з

у. ( основ ний)

П ер елiк з асно внuкiв (учаснuкiв)
BCI ЧЛЕНИ ОРГАНIЗАЦII У
статутного фонду ( грн . )

юршdttчноt особu:
кIлькостI трьох-оСIБ. , РоЗМiр ВНеСКУ До

:0

Iнфорл,tацiя про кiнщевоzо бенефiщiарноzо власнuка (конmролера) юрudtlчно'i особu, у п,ому чuслi

BidoMocmi про юрudччнuх осiб, через якl1х зdiйснюеmься опосереdкованшй вплшв на юрuduчну

особу:
Вiдомостi вiдсутнi

KepiBHtlK юрudtlчно'i особа, а mакохtс BidoMocmi про iнtпuх осiб, якi момсуmь вчuняmа dti Bid

iлtънi юрudачно.i особа, у mому чuслi пidпuсуваmu dоzоворu, rпоulо:

оь. t{ 
"

Стор. З з 5



MIKABA ЗУРАБI ГУЛIеВИЧ 12.01.20II - керiвник

Ро змiр с m аmу m н о z о ( с юt ad е н о zo) капitп алу ( п ай о в о z о ф о н dy) :

0,00 грн.

Вud усmано вчоzо dокуменmа:
Вiдомостi вiдсутнi

fiаmа mа номер запuсу в €duному dереrcавному реесmрi юрudtlчнtlх осiб, фiзuчнuх осiб-

пidпраемцiв mа zромаdськuх ф ормувань :

Щата записуz 12.07.2011 Номер запису: 10701020000044057

[aHi про вidокремленi пidрозdiлu юрudtlчноt особш:

Вiдомостi вiдсутнi

[aHi прО перебування юрudачно'i особu у прощесi прuпллнення, у лпому чuслi daHi про рiluення
tцоdо прtlпuнення юрuduчно'i особu :

Вj-домостi вiдсутнi

BidoMocmi про комiсiю з прttпuнення:
Вiдомостi вiдсутнi

BidoMoctпi про сtпрок, вuзначенuй засновнuкама (учаснакамu) юрuduчноI особu, cydoM або

opzaщog, tцо прuйняв рiшення про прuпанення юрudtлчноi особа, dля заявлення креdumорамu

cBo'ix вuмоz:
Вiдомостi вiлсутнi

,Щанi прО скасуваннЯ рiuленнЯ засновнuкiв (учаснuКiв) абО уповноваНсено?о Huшll opzaHy u4оOо

прu пuнення юр ud uчно'i о со бu :

Вiдомостi вiдсутнi

fанi про перебування юраdачноi особu у процесi проваdмсення у справi про банкруmсmво,

санацii, у mому чtлслi BidoMocmi про розпоряOнuка майна, керуючоzо санацiею:
вiдомостi вiдсутнi

/|oHi прО юрudачнuХ осiб, правонасmупнuкол, якuх € заре€сmрована юрuduчна особа:

Вiдомостi вiдсутнi

[aHi про юрuduчнuх осiб-правонасmупнuкiв :

Вiдомостi вiдсутнi

Мiсце зберizання реесmрацiйно'i справu в паперовiй форллi:
ПечерсьКа районНа в MicTi Киевi державна адмiнiстрашiя



,Щанi про наdання вidомосmей з €duноzо dереrcавноzо реесmру юрtldtlчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-

пidпраемцiв mа zр омаdськuх формувань :

Вiдомостj_ вiдсутнi

Bidoлtocmi, оmршмшнi в поряd*у
юрuduчнuх осiб, фiзuчнл,tх осiб -
сuсmеIиаJчru dержавнuх opzaHiB :

lз . о7 . 2OTL, ГоловнЕ упрАвлIнл]я рЕгIонАльноI стАтистики, 21 бв0000

14.07.2OIT' 60003, головнЕ упрАвЛ]ннЯ дпс У м.кисвI, ДПI у пЕчЕрСькомУ
рдйонr (пЕчЕрсЬкий рдйон м.кисвА), 4з141261, (данi про взяття на облiк
як платника податкiв)

14.о7.2011, 10-062в55, головнЕ упрдвлIння дпс у м.кисвI, дпI у
пЕчЕрському рдйон (пЕчЕрський рдйон м,кисвА) , 4з141-261 , I, (данi про

взят|гя на облiк як платника сдиного внеску)

,Щанi про хронолоziю реесmращiйнuх diй:

Державна реестрацiя створення юридичноr особи, 12.01,201,t 14"56:.28,
107о1020000044057, Iванюха о.В., Печерська районна в MicTi Киевi
державна адмiнiстрацiя

iнфорлtацiйнслt вза€лuоdit лtiэtс €duнuм dерilсавнuл| ре€сmром
пidпрu€лацiв mа zромшdськuх форлtувань mа iнфорлlшlqiйнuл|u

Внесення iнформацir
адресою, 2В.02.201З
Печерська районна в

Державна реестраЦiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 24,0з,2016
16:50 :2З, 10701070002о44057, Змiна мiсцезнаходження юридичноr особи,,
Iванюха о.В., Печерсьr{а районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

Державна реестраЦiя змiН до устаНовчиХ документiв юридичноr особи,
22.О5.2Оl_g 1В:00:2В, 1070105ОOОЗО44057, Тншi змiни, Змiна видiв
економiчноr дiяльностi юридичноr особи. Змiни видiв дiяльностi, Змiни
метИ установи.. ЗапорожЧенкО д.В., Головне територiальне управлiння
юстицir у м. Киевi

Iнфорлоацiя dля зdiйснення зв |язку:

067 442000в, 050 4696241 4

,Щаmа mа час форwування вumяzу:
0З.11 .2020 17:54:51

единий державний реестр юридичЕих осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань знаходиться

у cTaHi формування. Iнформацiя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та

.uр...rроЪurrих до 01.07.2004 та не вкJIючених до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприемцiВ та цромадсьКих формувань отримусться в органi виконавчоi влади, в якому проводилась державЕа

реестрацlя.

f\

tцодо вiдсутностi юридичноr особи за вказаною
16: З4 : 2О, t070r4з00010 4405J , .Щемешко В.В. ,

MicTi Кисвi лержавна адмiнiстрацiя

Фь. ,t{
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