
BHTflr
3 Eahhoto Aep^caBHoro pecerpy K)piijniiHiix ociG, (jrisHHHHX 

ociG-niunpneMijiB Ta rpoMa^cbKiix (jjopMyBaiib

BianoBi/jHO no CTarri 11 3aKOHy YKpaiHH "IIpo ziepxcaBHy peecTpapiio iophahhhhx oci6, (]h3hhhiix 
oci6-niAinpn€MiUB Ta rpo.\iaqcbKnx (JjopMyBaHb" na aarnrr: KACIOPA CEPFIH BOJIQZJHMHPOBHH 
bui 12.01.2021 3a kohom 325452204258 ctbhom Ha 12.01.2021 15:09:55 BiqnoBiflHO no HacTynnux 
KpuTepiiB noniyxy:

PeecmpaujuHuu HOMep cnpaeu: 158500078203

HauMenyeaHHH wpuduuHoiocodu: KPEMEHHYEbKA riMHABIH N?27 KPEMEHHYIibKOI 
MICBKOI PAflM KPEMEH^YUbKOrO PAWOHY nOJITABCbKOI OBJIACTI

Towuu noiuyK 3a ho36oio: Tax

Kod e^pnoywpudunHo'i ocoou: 24830491

flo doKyMenmy enectnu:
BiflOMOCTi npo ueHTpajitHnfi hm MicueBMw opraH BWKOHaBHoi Bjiaun, no 
c$ep?i ynpaBjiiHHH hkoto HajiejKMTb lOpPiflWHHa ocoBa nyfijiinHoro npasa a6o 
hkmw sfliMCHioe $yHKuii 3 ynpaBjiiHHH KopnopaTWBHWMn npasaMM nep^aBw y 
BinnoBiflHifi JopMflMHHiii oco6i

MeTa ninjibHOCTi rpoMauctKoro ^opMysaHHH

nepejiiK sacHOBHMKiB (y^acHMKiB) jopMnw’yHOi oco6w

iH^opMauin npo KinueBoro SeHe&iuiapHoro BJiacHWKa (KOHTponepa) 
K>pwnwyHoi oco6n, y TOMy nwcjri KinueBoro SeHe^iqiapHoro BjiacHWKa 
(KOHTponepa) ii sacnoBHMKa, hkiiio sacHOBHWK - Jopwnw^Ha ocoGa, 
a6o iH^opMauin npo BiqcyTHicTB KinueBoro 6eHe$iqiapHoro BjiacHUKa 
(KOHTponepa) K>pnn>i\iHoi ocoBw, y TOMy ^zcjii KinueBoro Oene^iiiiapHoro 
BJiacHMKa (KOHTponepa) ii sacHOBHMKa

MicuesHaxojpKeHHH lopnqMHHoi ocoBn

Bw,d;m qinjibHOCTi

HasBM opraniB ynpaBniHHH JopwuwHHOi ocoBm

BinoMOCTi npo KepiBHMKa lopwnwHHOi ocoBm, a tsko« npo Ihiiihx oci6, hk! 
MO?KyTB b’jmhstz nii sin iMeni K)pMflWHHoi ocoBm, y TOMy Hwcjii niflnzcysaTz 
AOrOBopn, Tomo
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Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір 
частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу 
(крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське 
формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого 
документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому 
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих 
спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до 
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому 
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про 
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про 
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для 
заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого 
ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі 
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника 
майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована 
юридична особа

Дані про юридичних осіб - правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром та інформаційними системами державних органів
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надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №27 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 
РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №27

Ідентифікаційний код юридичної особи:
24830491

Актуальний стан на фактичну дату та час формування: 
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

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: 
Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 39610, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 
будинок 104

Види економічної діяльності:
85.31 Загальна середня освіта (основний)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
Код ЄДРПОУ:24388300, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження:
Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ, 
будинок 2

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі 
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну 
особу:
Відомості відсутні

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від 
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
КАСЮРА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
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КАСЮРА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - представник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 
0,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 13.04.1995 Дата запису: 16.02.2005 Номер 
запису: 15851200000000782

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення 
щодо припинення юридичної особи: 
Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або 
органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами 
своїх вимог:
Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи: 
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, 
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією: 
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: 
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
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Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
Відомості відсутні

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
20.06.1997, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

21.09.2009, 48502, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ, 43142831, (дані про взяття 
на облік як платника податків)

13.04.1995, 16296218/16294, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ, 43142831, 3, (дані 
про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Інформація для здійснення зв 'язку:
53378, 53960

Дата та час формування витягу: 
12.01.2021 15:11:33

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться 
у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 
зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна 
реєстрація.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Пайкова Ю.В.
Полтавської області
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