
витяг
з Единого державного реестру IOридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприемцiв та громадсы~их формувань

Вiдповiдно до стапi 11 Закону Укра'iни "Про державну ресстрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: вiд 06.06.2018 за
NQ1004056950 станом на 06.06.2018 вiдповiдно до наступних критерi'iв пошуку:

Код €ДРПОУ: 04013755

надаеться iнформацiя з €диного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань (€ДP) у кiлькостi 1записiв:

ЗаПIIС 1

Повllе lIaii~HellYBallllJl IOридиЧllоi' особи та с/<орочеllе У раз; його lIаявllост;:
КОМУНАЛЬНЕ Пlдприемство "ГОЛОВНИЙ IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР", КП ГIОЦ

Повllе та скорочеllе lIай.меllувтlllЯ IOридll'lII0i' особи аllглiiiськоlO .мовоlO у разi i:t'
lIaJlBllocmi:
вiдомостi вiдсутнi

/деllтllфiкаl(iiillиii код IOридll'lII0i' особи:
04013755

Оргаlliзаl(;iiIlО-llравова фОРАlа:
КОМУНАЛЬНЕ Пlдприемство

ЦеllтралЫlllй 'Ш Alicl(eBIIii оргаll BIIKOllaB'loi' влади, до сфери у"равлillllЯ якого lIалеJ/СllJllЬ
дерJ/савllе ll;дllриСАlство або '1астка дерJ/сави У CI11amYI11110AIYкаll;тал; IOриди'lllоi' особи,
ЯЮ1(Оl(Я частка стаllовить lIе _нетllе 25 в;дсотк;в:
40918711 департамент iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
Виконавчого органу Киiвськоi MicbKOi ради (Киiвськоi MicbKOi
державноi адмiнiстрацii)

МiСl(еЗllаход:J1сеIlIlЯ IOриди'lllоi' особи:

02192, М.КИIВ, ДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСМIЧНА, БУДИНОК 12-А
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Перелiк заС1l0в1l1lкiв (y'laC1l1lKio) IOр"дl'l1l0i" особll, У mOJlIY '1l1слi '1астКlI KOJ/C1l0ZOiз
заС1l0в1l1lкiв (Y'IaC1l1lKiB); прiзвllще, iJll'я, по батlJковi, Jllicl(e npOJ/~/oт./~IJl, ~КЩО заСl10вl111~,

_ фiЗll'l1Iа особа; flаtlJllе1lува1l1lЯ, JlliСl(еЗ1lаходJ1се1l1lЯта iде1lтШ!JlКal(11I111111код IOр"дl'l1l01
особll, якщо заС1l0в1l1lК -lOрllдll'l1lа особа:
КИIВСЬКА MICbКA ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ, iндекс 01044, М.КИlВ,
Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36, 00022527,
розмiр внеску до статутного фонду - 17106479.25 грн.

Даl1i ПРОРОЗЛliр статут1l0го капiталу (статут1l0го або складе1l0го капiталу) та про
дату зт,i1l'lеllllJl tlого ФОРJlIувтI1lЯ:
17106479.25 грн.

в lIдll дiялыtOстi:
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устатковання, 62.01
Комп'ютерне програмування, 62.02 Консультування з питань
iнформатизацil, 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацii на
веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть, 63.99 Надання iнших
iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 73.12 Посередництво в
розмiщеннi реклами в засобах MacoBol iнформацil

ВiдОJ1l0стi про орга1lи управлillllJl IOридиЧ1l0;' особи:
ДИРЕКТОР

Прiзвище, iJll'я, по батlJковi, дата обртl1lЯ (приЗ1lа'lеllllJl) осiб, якi обllраlOтlJСЯ
(ПРIIЗl1а'lтотlJС1l) до оргаl1У управлi1lllЯ IOРllдll'l1l0i' особll, упов1l0ва.J1се1l1lХпредставЛ1lтll
IOРllдll'l1lУ особу у правовiд1l0С1l1lах з mpemi_HlI особаJНlI, або осiб, ЯI<i JlllllO/1lI, право
(1 '1 Ш/11 т 11 дй"(lif) iJllelli IOРllдll'l1l0i" особll без довiре1l0стi, у mOJlIY 'lIIслi пiдПllсуватll
договори та да1li ПРО 11ll1lfl1licmlJоБJнеJ/се1llJщодо представlllщтва nif) iJllel1i IOридll'l1l0i"
особи:
КОЗУБСЬКИЙ ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
ТЕТЯНА АНАТОЛIIВНА - пiдписант,
пiдписант

13.07.2016 - керiвник, яковлеВА
БАЛЯСНIКОВ МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ -

Дата та 1IOJllepзапису в €дIllIOJlIУ дерJ/сав1l0J1lУpeecmpi про проведеllllJl дерJ/сав1l0i'
реестраl(ii'IOРllдllЧ1l0i' особи - у разi, коли дерJ/сав1lа реестраl(iя IOРllди'l1l0i' особll була
Щ}{}(lедеl1а пiСЛ1l 1Iабртl1lЯ '1l11l1locmi 3aK01l0JH УкраТ1Iи "Про дер.J/сав1lУреестРlllфО
IOрllди'llllа осiб, фiЗllЧIllLX осiб-пiдпР"СJlщiв та гРОJllllдСlJКlLXФОРJllувтlЬ":
вiдомостi вiдсутнi
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Дата дерJlсавIl0i"реестрацii~ дата та 1I0Jtlepзаll"СУ в E~"110MY дерJlсавll0Jt/~ peecmpi.lIJ~o
GI<JIIO'lellllJlдо Едll1lОго дерJlсав1l0го реестру вiдоJtlOсте" "ро IOр"д"'lIlУ осооу ~ у раЗl, IШJIII
дерJlсавтl реестрat(iя IOр"дll'l1l0;' особ" була IIpoвeд~/a (~olIабртlll~~ (1I~/10Cтl З.тШIf(МI
YKpa;illl "Про дерJlсавllУ реестрацilО IОр"дl'lIlIХ ОСlб,фlЗII'lllllХ ост-тдIlРIlCJШ(lв та

lРОJнадСI,ЮIХфОРJlIуваIlЬ":
07.08.1992, 13.07.2005, 1 067 120 0000 003922

Дата дерJlсавIl0;' peccтpт(Й~ дата та 1I0мер зтlllСУ в Едll110МУ дерJlсавtlоJtIУ реестр; "ро
IIроведеllllJl дерJlсавIl0;'реестрацii" IOр"д"'l1l0;' особ", яка ymGopella в результатi
lIеретвореllllЯ:
вiдомостi вiдсутнi

Назва ycmalloG'lolO докумеll/lШ:
вiдомостi вiдсутнi

Дтli "ро lIаявlliсть вiдJнiтк" IIJJOте, 11(0IOр"дll'l/Ш особа ствОРlOеться та дiс lIа lIiдставi
JtlодеЛЬ1l0гостатуту:
вiдомостi вiдсутнi

Да1li "ро вiдокреJtlлеlli lIiдроздiл" IOр"д"'IIIО;' особ,,: lIаiiАlеllувтlllЯ та JнiсцеЗllаходJlсеlll1Jl
пiдOl.;ре.млеUОlОlIiдроздiлу, його iдеllтllфiкацiiillllii "од
вiдомостi вiдсутнi

Да1li "ро lIеребуваuuя IOр"д"чuо;' особ" У "роцес; "ровадJlсеuuя У с"рав; "ро баllкрутство,
callat(ii~ ЗOl<.реJtшвiдОJtlOстi "ро роз"орядu"ка Jtшiiuа, стштора:
вiдомостi вiдсутнi

ВiдОJностi "ро "еребувтlllЯ IOр"д"'lио;' особ" У "роцес; "Р'll1l11lе/IIIЯ:
вiдомостi вiдсутнi

ВiдОJtlOстi "ро строк, в"зuа'lеu"й засuовllllкаАЩ (V'lаСIl"каАЩ) IOр"д"'lиоУ особ", судом
або 0plтIOJH, 11(0"Рlliiuяв рilllеUIlЯ "ро "РIll11l11е/l/lЯ IOр"д"чuо;' особ", для заявлеllllЯ
кредllll10раJ1Щ сво;):: G"JHOl:
вiдомостi вiдсутнi

Дата та uOJlIepза""су "ро дерJ/савuу ресстрацilO IIJJllIlllllе/l/lЯ IOр"д"'lио;' особ", "iдстава
для його вuесеuuя:
вiдомостi вiдсутнi

Дата та 1I0оlIерЗ(lI1"СУ "ро вiдJtliuу дерJ/савuо;'ресстрацii' "Рlllllluеuuя IOр"д"чuо;' особ",
lIiдстава для його GuecellllJl:
вiдомостi вiдсутнi

Даui "ро IOРllдll'lU1L\: осiб, IIравоиастУll1lllКОМ ЯК"Х с зареестроваuа IOРllд"'lиа особа:
вiдомостi вiдсутнi
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Да1li про юр"д"чItlL'I: осiб-правО1lастУll1lllкiв: nofl1le 1IаilJllе1lувallllЯ та мiСl(еЗ1lаходJ/сеIllIЯ
IOРllдllчltlL'I: осiб-правО1lастУll1lllкiв, i:'I:iде1lтllфiкт(it11li кодll:
вiдомостi вiдсутнi

1/oJ"ep та дата розпорядJ/сеllllJl про скасувalтя ресстрацй" вllпуску aKЦiй, вll1lесеl10го
)'1l0вllоваJ/се1lОЮ особою нlll(iоl1алыli'. /<O,Micii"з l(iIllIlL'( Ilallepifl та фО1lдового Р'IIIКУ:
вiдомостi вiдсутнi

МiСl(еЗlll1ходJ/сеI111Я peccmpal(iй1loi' cllpaflll:
Днiпровська районна в MicTi Ки~вi державна адмiнiстрацiя

ВiдОJ"остi, 011lfJI1J1Illl1iв Ilорядку взаСJШlOгооБJ"i1lУ i//{jJO/МIl1l(iсю 3 вiдОJ1IЧllХpeccтpifl
оргl111iвстal1ll1стllЮl, Мi1lдоходiв, Пе1lсiЙllого фО1lду YKpaiilll:
Дата та 11О0нерзапису про взяття та Зllяття з облiку, lIазва та iдеllтифiкаl{iЙlli коди
орга1liв статистиЮI, Мi1lдоходiв, ПеllсiЙ1l0го фО1lду УкраУни, в якlIX 1Ориди'l1lа особа
перебувас lIа облiку:
27.04.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОI СТАТИСТИКИ, 21680000
10.08.1992, 15779, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИ€ВI, 39469994 (данi про
вэяття на облiк як платника податкiв)
25.02.1991, 01-00015, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИ€ВI, 39469994 (данi про
вэяття на облiк як платника ~диного внеску)

Не пiдляга~ постановцi на облiк в ПЕНСIЙНОМУ ФОНДI УКРАIНИ У
эв' яэку э прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.2013 N! 406-VII "Про
внесення эмiн до деяких эаконодавчих aKTiB Украiни у эв'яэку э
проведенням адмiнiстраТИВНОi реформи"

Дата lIадходJ/се1l1lЯ вiд орга1liв Мi1lдоходiв, Пе1lсiЙ1l0го фОllду YKpai)1lI до дсрJ/савll0го
ресстратора дОКУJне1lтiв (повiдОЛ1ле1lЬ, i1lформаl{ii), передба'lе1lllX 3аКОllОЛ/ YKpai'lIlI "Про
дерJ/сав1lУ peccmpalfilO 1Ориди'lних осiб, фiЗU'l1lllX осiб-пiдприСМl{iв та громадсью/Х
Формува1lЬ", у зв 'язку з припиllе1l1lЯМ lОриди'l1l0;' особи iз заЗ1lа'lеllllЯМ прiзвища, iMe1li та по
батьковi посадово;' особи, яка пiдписала докумеит:
вiдомостi вiдсутнi

Да1li opzallie статист ию/ про ОСllОвиий вид eK01l0Mi'l1l0i' дiЯЛЫlOстi 1Орuди'l1l0i' особи,
вIlЗ1Ю'lСllIlЙ "а пiдставi даllllХ дерJ/савllllХ стШl1l1стll'l1l1lХ cпocmepCJ/cCllb вiдповiд1l0 до
статuстИЧ1l0;' методологii' за пiдсумкамu дiШ/ЫlOстi за pi,,':
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацii на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть
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Даll; про ресстра1(;ЙIIUЙ ноонер плотника единого внеску. кл_ас професi~~'lOг~ Р~Зl"'.у "
вироБНИ1(тва плотника единого GllecKY за OCllOGIlUMвидом иого еКОIIОJltIЧIIО/ дlяJ1ыlст/,'

01-00015, 2

Tep.lI;II, до якого юридична особа перебувае 110оБЛ;I(У в орган; Лliндоход;в за MiclfeM
попередllьоi' ресстрацП, у разi змi1ll1 JltiсцеЗllаход:ження IОридUЧIIОi' особи:
вiдомостi вiдсутнi

IllфОРЛШl(iя про здiiiСllеllllЯ зв'язку з юридиЧIlОЮ особою:
+380442388005, +380442388050, secretary@gioc.kiev.ua

ДПlli про ресстРПl(iiilli дП:
Вклюуення вiдомостей про юридиуну особу; 13.07.2005
10671200000003922; Новокрещена Олена Миколаiвна; Днiпровська
районна у MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя

Пiдтвердження вiдомостей про юридиуну особу; 28.09.2006
10671060001003922; Бондаренко Iрина Павлiвна; Днiпровська районна
у MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя

Внесення змiн до вiдомостей про юридиуну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установуих документах; 06.11.2007 10671070003003922;
Лопоха Вiкторiя Петрiвна; Днiпровська районна у MicTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна вiдомостей про керiвника юридиуноi
особи, змiна вiдомостей про пiдписантiв

Пiдтвердження вiдомостей про юридиуну особу; 06.11.2007
10671060004003922; Лопоха Вiкторiя Петрiвна; Днiпровська районна у
MicTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя

Внесення вiдмiтки про подання фiнансовоi звiтностi юридиуною
особою; 11.09.2008 10671690005003922; Галун ко Андрiй Петровиу;
Днiпровська районна у MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя

Внесення змiн до вiдомостей про юридиуну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установуих документах; 17.03.2009 10671070006003922;
Карпенко €BгeH Сергiйовиу; Днiпровська районна у MicTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна видiв дiяльностi

Внесення змiн до вiдомостей про юридиуну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установуих документах; 27.05.2009 10671070007003922;
Лопоха Вiкторiя Петрiвна; Днiпровська районна у MicTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна вiдомостей про пiдписантiв
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Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах; 06.02.2012 10671070008003922;
Карпенко €BгeH Сергiйович; Днiпровська район на в MiCTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна видiв дiяльностi, змiна додатковоi
iнформацii, змiна складу пiдписантiв

Державна ре€страцiя змiн до установчих документiв юридичноi особи;
27.02.2012 10671050009003922; Бондаренко Iрина Павлiвна;
Днiпровська район на в MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя; змiна
органу, до сфери управлiння якого належить юридична особа, змiна
статутного або складеного капiталу, iншi змiни, змiна складу або
iнформацii про засновникiв

Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах; 27.02.2012 10671070010003922;
Бондаренко Iрина Павлiвна; Днiпровська районна в MiCTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна мiсцезнаходження, змiна додатковоi
iнФормацii

Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах; 10.10.2012 10671070011003922;
Лопоха Вiкторiя Петрiвна; Днiпровська районна в MiCTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна керiвника юридичноi особи, змiна
складу пiдписантiв

Державна ре€страцiя змiн до установчих документiв юридичноi особи;
19.11.2013 10671050012003922; Галунко Андрiй Петрович; Днiпровська
район на в MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя; змiна статутного або
складеного капiталу, iншi змiни, змiна складу або iнформацii про
засновникiв

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу; 15.05.2015
10671060013003922; Лобода Володимир Олександрович; Днiпровська
районна в MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя; змiна додатковоi
iнформацii

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу; 04.09.2015
10671060014003922; Бондаренко Iрина Павлiвна; Днiпровська районна
в MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя; змiна додатковоi iнформацii

Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах; 15.07.2016 10671070015003922;
Лобода Володимир Олександрович; Днiпровська районна в MiCTi Ки€вi
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державна адмiнiстрацiя; змiна додатковоi iнформацii, змiна
керiвника юридичноi особи

Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах; 08.08.2016 10671070016003922;
Карпенко €BгeH Сергiйович; Днiпровська район на в MiCTi Ки€вi
державна адмiнiстрацiя; змiна додатковоi iнформацii, змiна складу
пiдписантiв

Державна ре€страцiя змiн до установчих документiв юридичноi особи;
05.05.2018 10671050018003922; Галунко Андрiй Петрович; Днiпровська
районна в MiCTi Ки€вi державна адмiнiстрацiя; змiна органу, до
сфери управлiння якого належить юридична особа

llоонер, датll та час ФОРJlIУ61l1f11Я6uтягу:
1004056950, 06.06.2018 09:09:35

Е:дlНlиi1 державниi1 ресстр ЮРIIД1IЧIIIIХ осiб, фiЗIIЧНИХ осiб-пiдприсмuiв та ["pOMaJlCI>I\lIXформуваllЬ
ЗIIaХОДI1ТЬСЯу CTaHi формування. Iнформаuiя про ЮР"ДlIЧIIIХ осiб, фiЗllЧllIIХ осiб-пiДПрllсмuiв та rpoMaJlCI,К11X
формувань зареестрованих до О1.07.2004 та не включених до €дlIIЮГО державного реестру ЮРИДIIЧIIlIХ осiб,
фiзичних осiб-пiдприсмuiв та громадських формувань отримусться в opraHi ВIIКОIIaВЧО'l влади, в якому
I1роводилась державна реЕ:страuiя.

8iдповiДlЮ до п. 2 наказу MiHicTepCTBa юстиui'j Укра'lни BiJl 31.03.2015 N2 466/5 "Про деякi ШlТallIIЯ
IшдаlfИЯ вiдомостей з Е:диного державного реестру ЮР"ДlIЧНИХ осiб та фiЗIIЧНИХ осiб-пiДПРIIE:Мlliв" ВИШIСКИ,
ВIIТЯГlI та довiдки в папсровiй та еЛСКТРОlfнiй формах BiJlnoBiJlHo до Закону Укра'lНII "Про електроннi
JlOKYMCIIТlI та елеКТРОlIниi1 докумснтообiг", мшоть однакову ЮРИДIIЧНУ силу, аВТСНТlIчнiсть ш,ого документу
може бути nepeBipeHa на сайтi MiHicTepCTBa юспщi'l Укра'lНII за адресою: https://Llsг.rninjllst.goV.llal.
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