ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: Крейденко Володимир Вікторович від
02.11.2020 за кодом 394815493671 станом на 02.11.2020 23:20:22 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:
Код ЄДРПОУ юридичної особи: 33152555
До документу внести:
Відомості про 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
Мета діяльності громадського формування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа,
або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) її засновника
Місцезнаходження юридичної особи
Види діяльності
Назви органів управління юридичної особи
Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо
Відомості про членів керівних органів
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)
Вид установчого документа
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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
Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання
його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть
керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені
юридичної особи
Дані про символіку
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Дані про хронологію реєстраційних дій
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:
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА
ІНТЕГРАЦІЯ", ВМГО "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
33152555
Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано
Організаційно-правова форма юридичної особи:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
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, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, К.111
Види економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
ШАВРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА,
будинок 15-А, квартира 77, Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
0,00
МЕЛЬНИКОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 12, квартира 58, Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
0,00
ФЕДОРОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 01115, місто Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок
107, квартира 69, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0,00
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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:
ШАВРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник
ШАВРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - 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 осібпідприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 21.10.2004 Дата запису: 01.11.2004 Номер
запису: 10701200000003144
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
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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:
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 10.09.2020
10:08:50, 25564413, Лесюк Оксана Володимирівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
10.09.2020 10:13:27, 25564541, Лесюк Оксана Володимирівна
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
08.11.2004, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
16.11.2004, 36575, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ
РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про взяття на облік
як платника податків)
15.11.2004, 10-041280, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 1, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу,
01.11.2004 00:00:00, 10701200000003144, Шентак Л.В., Печерська районна
у місті Києві державна адміністрація
Виправлення помилок, 22.02.2012 11:00:14, 10707770001003144, Іванюха
О.В., Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Виправлення помилок, 22.02.2012 11:01:26, 10707770002003144, Іванюха
О.В., Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 22.02.2012 11:02:16,
10701060003003144, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Іванюха О.В., Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 25.02.2013 12:49:23,
10701060004003144, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
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особою., Іванишина Л.І., Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.02.2013
15:24:43, 10701070005003144, Зміна інформації для здійснення зв'язку з
юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи.
Зміни видів діяльності., Хаустова М.Є., Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 14.07.2015 11:30:38,
10701060006003144, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Іванюха О.В., Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
22.12.2016 12:47:02, 10701050007003144, Інші зміни., Пасічник Т.В.,
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві
Інформація для здійснення зв'язку:
044 3313072, 80392920950
Дата та час формування витягу:
02.11.2020 23:21:00
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 осібпідприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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