
витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статгі  1 1  Закону УкраЇни  "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних    осіб-підприємців    та    іромадських    формувань"    на    запит:    ПРОЦЕНКО
ОЛЕКСАНдРА ІВАНІВНА від о2.03.2017 за № 22682178 станом на о2.03.20`17 відповідно
до наступних критері.і.в пошуку:

Код €дРПОУ:   21991]56
надається    інформація    з    Єдиного    державного    реєстру -юридичних    осіб,    фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄдР) у кітіькості 1 записів:

Запис 1

Повне наймеіtування юридичноЇ особи та скорочене у разі його наявності:
ФЕдЕрАція  грЕцьких   товАриств  укрАЇни

Повне та скорочене найменування іоридичноЇ особи англійською мовою у разі Їх
наявності..
відомості  відсутні

Ідентифікаційний код юрuдuчно.ї особu:
21991756

Оргаuізаційно-правова форма:
громАдськА  оргАнізАція

ЦентрсLльнuй чи місщгвий орган виконавчої владu, до сфери управління якого належить
дер;;авне підприємство або часіпка держави у статутному капіталі юридичноЇ особu,
якщо ця частка становить не менше 25 відсоті<ів:
відомості  відсутні

Місцезнаходже ння юр ид ичноЇ особu:
87515,    дОНЕЦЬКА   ОБЛ.,    МІСТО   МАРІУПОЛЬ,    ЖОВТНЕВИй   РАйОН,    ВУЛИЦЯ
ГРЕЦЬКА,    БУдИНОК   63,    БУдИНОК   63

Перелік засновників О]часнuків) юридишоЇ особu, у тому числі прізвuще, ім'я, по
батькові, місце прожuвання, якщо заюновник -фізuчна особа; найменування,
місцезнаходження і'па ідентифікаційний код іоридичноЇ особu, якu4о засновник -
іоридична особа:
члени  федерації  -   25530  фізічні  особи  ,   розмір  внеску  до
статутного  фонду  -0.00   грн.

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про
дату закінчення його формувш:ня:
0.00   грн.

В ид и дімьності:
94.99  діsg][ьність  ін]рtх  ііромадських  орііанізацій,   н.   в.   і.   у.

-ґї-



ВР?мості про органи управління юрuдuчнdЇ особu:
з'їзд,    рАдА

І!різвuще,ім'я,п?Ратькові,датаобрання(прuзначення)осіб,якіобuраються
(прu3`начаютьfя)дооргат`ууправлінняюрuдuчноЇособu,уповноваже;Iuпредставлятu
юрuдuчну?.с_оqуупр€вовід:осuнпхзтретімuособамu,абоосіб,якімаюп;ьправо
в`чuнятu діjЇ в!д і::ені юрuдuчноjЇ особи без довіреuості, у тому числі підпіісу;аіпu
дого,ворuтаданіпронаявністьобмежеііьщодопредставнщтвавідімен-ііорuдuчної
особu:
ПроЦЕНкО  ОлЕКСАндРА  іВАНіВНА  -  підписанг,   ПРОЦЕНкО  ОлЕКСАНдрА
івАНівНА   -керівник,   КОССЕ  МИКОЛА  СЕРГІйОВИЧ,    21.02.2013    (згідно
статуту)   -  підписант

дата та т.?мер `запuсу в Єдиному державно]v[у ре€сііпрі про проведення державної
ре€стр`аціїЇю.рuдuчн_оЇособu-уразі,колuдержавнаре€страціяюрuдuч;оЇособuбу]ш
пров€денапісл?.нтРраннячшіюстіЗакономУкраjЇнu"Продержавнуреєстраu,ію
юрuдuчнuх.осіб:фізuчн!іхосіб-підпрuємціві'}шгроJшдськuхформувd;ь":
відомост]і  відсутні

датадержа`вно_Ї`реєстр`ації,дататаномерзапuсувЄдuномудержавномуре€стріпро
в`ключеішя до €дuно:о державного ре€стру відомостей про юрuдшіtу особу -у рпіі, -колu
д_е_ржавна і]еєстрщія юрuдuчнdЇ особи була проведена до набрання чuнно;ті-З-аконом
Украjїн`u"Про_державнуреєстраuііююрuдuчнuхосіб,фізuчіtшосіб-підпрuємцівта
громадських формувань" :
28.07.1995,    20.07.2006,1274120    0000    004663

датаРержа:но.Їре€сп:.рації,дат?таномерзqпuсув€дuномудержавномуреєстріпро
проведення державно.Ї ре€страціЇ юридичноЇ особu, яка утворена в резул;;аті
перетворення:
відомості  відсугні

Назва установчого документа:
відомості  відсутні

дтуі про_наявність відмітки про те, що юридична особа створю€ться та ді€ на
підставі модельного статуту..
відомості  відсутні

дані про відоіq>емлені підрозділи юридичноЇ особи..
відомості  відсугні

даніп?.оперебувач:яюрuд.uчноЇособuупроцесіпровадженняусправіпробанкрутство,
сагацііЇ, зокрем? відомоєті іІро розпорядиика майна, санатор;:
відомості  відсутні
ВіРомості рро реребування іоридичШ особи у процесі прuпuнення:
відомості  відсутні
ВРомостіпрострок.,,вuзна.ченuйзасновнuкамu®часнuкамu)юрuдuчноЇособu,судом
або органом, що прийняв рішення про припинення іоридичної о:обu, дм заявл;нL
іq]едuторамuсвdЇіхвuмог:
відомості  відсутні



дапштаномерзапuсупродержавнjЬе€страціюпрuпuненняюрuдuчноіЇособu,підстава
для його внесення:
відомості  відсутніЬ::::uт-а+:о;е-р"з`а`п::;провідмінудержавноїржстраціЇпрuпuненняюрuдuчноЇособu,

підстава для його вuесення:
відомості  відсутні

даніпі]оюрuдuчнuхосіб,правонаступнuкомякuхєзаре€строванаюрuдuчнаособш
відомості  відсутні

даніпроюрuдuчншосіб-правонаfтr_:?`u~:.в.:.:лозв.:„е„:..:ur:uеп%:,аннятамісцезжодження
%u;.і;%=н.=-=-сі-біпіравонqс;упнuків,.Їхідентuфікаційнlкодu..
відомості  відсутні
номертадuтарозпоряд_ГеН,НЯкрОСГа?_::~rГ.:.::.%Р:rоВ%УтС%bапКнЩд}%гuоН%енН%Пу%н%%=:ЇюГ::;і:Їпі;ціона;ьнdік;місйпцlнншпаперhтафондовогорuнКу:

відомості  відсуq]ні

Місцезнаходженняре€страціР.ної,сї_р_а_в_u.:
Юридичний  департамент  МаріупоїіьськоЇ  міськоЇ  ради

Відомостіртрuманівпорядкувзагно??обміту__і.н`$о`:.м_а~%.::звідомчuхре€стрlвu:Їі;.;-йХ;іuкu,Мі;дохtдів,Пе_Н_:іЇ_Н^:~Г.О.флОGНп:ЇУиХQа::u%,
О#%тН:ВтСа%оТм::=аuпКиuЇ';ЇПоV`вuз=Х`і;-Ї-з-іііі:^ЗҐ:^:::ЇзUН!::иаиТRаяікд,е=ТюИDфи:КиачЦніайНоіс%И
Цоарgаан%ас%аМт%с%:к%,У#і:;:;:Їі::йе~;с;-йногофонду-Украши,вякшюридичнаособа

перебуває на обліку_:
12.04.1995,    ГОЛОВНЕ   УПРАВЛІННЯ   РЕГІОНАЛЬНОЇ   СТАТИСТИКИ,    21680000
02.10.1995,    848,    МАРІУПОЛЬСЬКА   ОБ'ЄдНАНА  дЕРЖАВНА   ПОдАТКОВА
інспЕкція  головного  упрАвління  дФс  у  донЕцькій  оБлАсті   (цЕнтрАльнЕ
ВІддіЛЕННЯ),   З9883670    (дані  про  взяття  на  облік  як  платника
податків)
21.12.1995,    05-40-04-2435,    МАРІУПОЛЬСЬКА   ОБІЄдНАНА   дЕРЖАВНА
подАтковА  інспЕкція  головного  упрАвління  дФс  у  донЕцькій  оБлАсті
(ЦЕНТрАЛЬНЕ   ВіддіЛЕННя),    39883670    (дані   про   взяття   на   облік   як
платника  єдиного  внеску)
Не  підлягає  постановцL  на  облік  в  ПЕНСІйНОМУ  ФОНдІ  УКРАІНИ  у
зв'язку  з  прийняттям  Закону  Украіни  від  о4.07.201З  №  406-Vіі   "Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  у  зв'язку  з
проведенням  адміністративної  реформи"

датанадходженнявідОРГ?МіВ.ЩНд_?:?д::..лПлеп:::Ї,:,:ГОпофп:%чУе%#::кдоОнод:РуЖкарВа:нО%ідрае%атНр%%деоНк"у"м%нuтu%вС;пЇ:ОвіJ:Іо.Ї_Vе~іє::;Ї:фЇ;.і.і:Nц:t,);бП_епjhе:пб,±%и%%аКгОрНоОмМа%ьРка%И"ПРО
РдееЄрС%аgнТу%є:%У%й='#р:3;Ї;пі-і§і§:_Рl±:.:==%:б%:!?€Рп=н%чЦеі3%ГпРрОі%ваuд%%
д5РоЖ::%'%;зЮп:Ї:%::::%±н`u$:іріЇ;и^::::ооис%Риіз;азначеннмпрізвща,іменітапо
Тб;т;кові по;адово.ї особu, яка підписала документ:

відомості  відсутні

даніорганіжтатистuкrПРОО`ТОВН_И_:.В.:д^:^О„Н.:лМЇ:,НU3,:%::%е::%е:дьИв::%іСдОнбоИЗЦв%Р%'йВнСаТпа%:%;:;:Р%u;;;=;;;;-с;`т;uст.:.:?~с.:.::тереженьв.дпОВідНОдО
Ос%П#=::.=;;;Ьї-і;;тодологіїзапіідсумкамид_Ї3.НО_С_ТЇ.Заш.?ЇК=

94.99  діельнісщь  інщіих  гроиадсьЕж  орі.анізацій,  н.  із.   і.  у.
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попередньоЇ реєстрсщіЇ, у разі зміни місцезнаходзісення юридичноЇ особu:
відомості  відсутні

Інформацtя пі]о здійсненнл зв'язку з юридичноіо особою:
0629349124,     0629530112

дані про ре€стрщЗйні дК:
Включення  відомостей  про  юридичну  особу;   20.07.2006
12741200000004663;   Антипчук  Оксана  Юріївна;   виконавчий   комітет]
Маріупольської  міської  ради  донецької  області

підтвердження  відомосшей  про  юридичну  особу;   12.09.2006
1274106000100466З,.   Антипчук  Оксана  ЮріЇвна;   Виконавчий  комітет
МаріупольськоЇ  міськоЇ  ради  донецької  області

Заміна  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  юридичної  особи  в  зв'язку
з  його   втратою   або   пошкодженням;   16.10.20071274108000300466З;
халпахчі  Наталія  Євгенівна;   Виконавчий  комітет  Маріупольської
міської  ради  донецької  області
підтвердження  відомостей  про  юридичну  особу;   ОЗ.10.2008
1274106000400466З,.   Халпахчі   Наталія   Євгенівна,.   Виконавчий   коі4ітет
маріупольської  міської  ради  донецької  області,.   зміна  додаткової
інформації
внесення  змін  до  відомостей  про  юридичну  особу,   що  не  пов'язані  зі
змінами   в   установчих   документах,.16.05.201212741070005004663;
халпахчі  Наталія  Євгенівна,.   Виконавчий  комітет  Маріупольської
міської  ради  донецькоЇ  області,.   зміна  видів  діяльності
підтвердження  відомостей  про  юридичну  особу;   15.10.2012
і2741060006004663;   гостІєва  Олена  олегівна,.   виконавчий   комітет
Маріупольської  міської  ради  донецькоЇ  області;   зміна  додаткової
інформації
Внесення  змін  до  відомостей  про  юридичну  особу,   що  не  пов'язані  зі
змінами   в  установчих   документах;   02.04.20131274107000700466З;
халпахчі  наталія  €вгенівна,.   Виконавчий  комітет  Маріупольської
міської  ради  донецької  області;   зміна  місцезнаходження
внесення  змін  до  відомостей  про  юридичну  особу,   що  не  пов'язані  зі
змінами   в  установчих   документах,.1О.04.20131274107000800466З,.
Халпахчі  Наталія  Є.вгенівна;   Виконавчий  комітет  Маріупольської
міської  ради  донецької  області;   зміна  складу  підписантів
підтвердження  відомостей  про  юридичну  особу;   19.О6.2014
12741060009004663;   Халпахчі   Наталія  Євгенівна;   Юридичний
департамент  Маріупольської  міської  ради;   зміна  додаткової
інформації
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Підтвердження  відомостей  про  юридичну  особу;   22.01.2015
12741060010004663,.   Халпахчі   Наталія  Євгеніюна;   Юридичний
департамент  Маріупольської.міської  ради;   зміна  додатковоЇ
інформації
державна  реєстрація  змін  до  установчих  документів  юридичної  особи;
29.06.20161274105001100466З;   Темчишина   Марія   Сергіївна,.   Головне
територіальне  управління  юстиції  у  донецькій  області;   зміна  органу
управління,  інші  зміни
державна  реєстрація  змін  до  установчих  документів  юридичної  особи,.
14.12.20161274105001200466З;   Темчишина   Марія   Сергіївна;   Головне
територіальне  управління  юстиції  у  донецькій  області;   інші  зміни

Номер, дата та час формування ш:гIііягу:
22682178,     02.ОЗ.201714:З7:47

Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань
знаходиться у стані формування.  Інформація про юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців m громадських
формувань та зареєстрованих до о1.07.2004 та не вкІіючених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
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