
Детальна інформація про юридичну особу: 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у 
разі його наявності 

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА" 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КВП 
"КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА") 

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Назва юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА" 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження юридичної особи 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, 
ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 2Б 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у 
тому числі частки кожного із засновників (учасників); 
прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична 
особа; найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник 
- юридична особа 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника: 24812116 
Адреса засновника: 84313, Донецька обл., місто 
Краматорськ, ПЛОЩА МИРУ, будинок 2 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
11519296.33 

Види діяльності Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, 
систем опалення та кондиціонування; 
Код КВЕД 49.50 Трубопровідний транспорт; 
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та 
технічна діяльність, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування 
електричного та оптичного устатковання; 
Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування 
електричного устатковання; 
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та 
кондиційованого повітря (основний); 
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і 
нежитлових будівель 

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАСНОВНИК 

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 числі 
підписувати договори та дані про наявність обмежень 
щодо представництва від імені юридичної особи 

БЕЗКОРОВАЙНИЙ ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ -
керівник 

Дані органів статистики про основний вид економічної 
діяльності юридичної особи, визначений на підставі 
даних державних статистичних спостережень відповідно 
до статистичної методології за підсумками діяльності за 
рік 

Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води 
та кондиційованого повітря 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною 
особою 

Телефон :(06264) 2-20-11 
Адреса електронної пошти: 
offc@kramts.com 
Факс:(06264) 2-20-11 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 


