
витяг
з €линого лержавного ресстру юридичних осiб, фiзичних

осiб_rliдприсмrцiв та громадських формуваIIъ

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраiЪи "Про державну реестрацiю юридЙних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: СЕРЕБРЯНА АЛЬОНА IГОРIВНА ВiД

03.11.2020 за кодом 40600бб98873 станом на 03.11.2020 18:33:43 вiдповiдно до наступних критерiiв

пошуку:

Kod €[РПОУ юрuduчноi особш: З 7 1 5З 4 8 4

,Що doKyMeшmy внесmа:
Вiдомостi про центральний чи мiсцевий орIан виконавчоr влади| до
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або
який здiйснюе функцir з управлiння корпоративними правами держави у
вj.дповiднiй юридичнiй особi

Мета дiяльностi громадського формування

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичноr особи

Iнформашiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера)
юрИДИЧНоrособи,УтоМУчислiкiнЦевогобенефiцiарногоВЛаСНИка
(контролера) ].r засновника, якщо засновник - юридична особаi
або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника
(контролера) юридичноl особи, у тому числi кiнцевото бенефiцiарного
власника (контролера) J-1 засновника

Мiсцезнаходження юридично1 особи

види дiяльностi

Назви opl-,aHiB управлiння юриличноr особи

ВiдомосТi прО керiвниКа юридичноr особи, а також прО iншиХ осiб, якi
можуть вчиняти дir вiд iMeHi юридичноr особи, у тому числi пiдписувати
договори, тощо

Вiдомостi про членiв керiвних органiв

Розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового бонлv) та розмiр
частки кокного iз засновникiв (учасникiв)

Вид установчого документа

Стор. 1 з 5



Данi про розпорядчий а т, на пiдставi якого створено юридичну особу
(KpiM мiсцевих рад та 1xHix виконавчих KoMiTeTiB)

вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе громадське
формування, - у р зi створення юридично1 особи на пiдставi установчоr,о
документа iншого громадського формування

Iнформацiя для зд1йснеьtня зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в единому державному peecTpi

Данi rrpo вiдокремленi пiдроздiли юридично1 особи

!ата легалiзацir (реестрачir) та ресстрацtйний номер у паперовому
peecTpi полiтичних партiй, peecTpi об'еднань громадян, peecTpi творчих
спiлок - для rrромадських формувань, легалiзованих (заресстрованих) до
набрання чинностi Законом Украlни <<про державну ресстрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та rrромадських формувань>>

данi про перебування юридично1 особи у процесi припинення, у тому
числi данi про рiшення щодо припинення юридичноr особи, вiдомостi про
комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про

строк, визначений засновниками (учасниками) юридичноr особи, судом
або органом' що прийНяв рiшеНня прО припинеНня юридИчноr особи, дJIя

заявлення кредиторами CBoIx вимог

данi про скасуван я рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого
ними орIану щодо припинення юридично1 особи

данi про перебування юридичноr особи у процесi провадження у справr
про банкрутство, санацi1, у тому числi вiдомост1 про розпорядI]ика
майна, керуючого санацiею

данi про юридичних осiб, правонаступником яких е зареестрована
юридична особа

Данi про юридичних осiб - правонаступникiв

Вiдомостi про заборону дiяльностi громадського формування

Мiсце зберiгання peecтparriйHor справи в паперовiй формi

данi про надання вiдомостей з единого державного реестру

Вiдомостi, отриманi в порядКу iнфорМацiйноr взаемодi1 мiж Сдиним

державним реестром та iнформашiйними системами державних органiв

вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридично1 особи, визнання
його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, вiдомостi про смерть
керiвника юридичноr особи та особиt яка мох(е вчиняти дir вiд iMeHi
юридичноr особи

Данi про символiку

" 
,t.\



Данi про хронологiю ресстрацiйних дiй

надаеться iнформацiя з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв

та громадських формувань (СЩР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис 1

найменування юрudччно'i особu mа скорочене у разi йоzо наявносmi:

МIЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦ]Я "ФОРУМ МИРУ", МГО

Idенmuфiкацiйнuй Kod юрudачно'i особu :

з7l5з4в4

Акtпуалльнuй сmан на факmuчну dаmу mа час формування:
зареестровано

Орz,анiз ацiйно-право в а форма юраduчно'i о собu :

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦ]Я

Мiсщезнахоdilсення юрuduчноi о со бu :

YKparHa, 02 0 95 , MicTo Киrв, ВУЛИЦЯ УРЛIВСЬКА/

I!енmрпltьнuй чu мiсцевu opzaH вuконавчоi влаdu, dо сферu упр влiння яко2о налсжumь

юрuduчна особа публiчноzо права або якuй зdiйснюе функt4it з у авлiння корпораmuвнuJпu

правамll dерлсавu у BidпoBidHiй юрuduчнiй особi:

Вiдомостi вiдсутнi

" Форум миру"

l

булинок З -А/ квартира 2I

В ud u еко н оIлniчн oi diял ъ н о спri :

91 . зз . 0 дIяльнIсть громАдських оргАнIзлцIЙ, н. в. т Г. (основний)

Iнформацiя про кiнцевоzо бенефiцiарноzо влuснuка (конtпролера) юрuduчно'i особu, у mому чuслi

вiiоiосmi про юршdччнuх осiб, черв якuх зdiilснюеmься опосереdкованай вплllв на юрuluчну

особу:
Вiдомостi вiдсутнi

Керiвнuк юрtлОччноt особu, а mакоJtс BidoMocmi про iншuх осiб, якi МОеrcУlПl, вчuняmu Йii Bid

iMeHi юрuduчноI особu, у mому чuслi пidпuсуваrпш dozoBopa, mоtцо:

ЦУКАНОВА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА - керiвник
ЦУКАНОВА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА - представник

оь. л.{"



Роз*tiр сmаmупrноzо (склаdеноzо) капimалу (пшйовоzо фонdу) :

Вiломостi вiдсутнi

В ud усmшновчоzо dокулtенmа:
Вiдомостi вiлсутнi

,Щаmа mа номер запuсу в €dаному deparcaBHoMy реесmрi юрudu,чнах осiб, фiзuчнuх осiб-

щата запису; 25.о6.2010 номер запису: 1065102000001з560

[aHi про вidокремленi пidрозdiла юрuduчноt особш:

Вiдомостi вiдсутнi

,Щанi прО перебування юрuduчно'i особu у процесi прuпuнення, у mому uслi laHi про рiшення
tцоd о пр uпuн ення юрu d uчно'i о со б u :

Вiдомостi вiдсутнr

BidoMocmi про комiсiю з прuпuнення:
Вiдомостi вiдсутнi

BiDoMocmi про сmрок, вuзначенuй засновнu u (учаснакшwu) юраduчноt особu, cydoM або

орzано_лl, tцо прuйняв рiшення про прuпlлнення юрudачноi особtl, 0ля 3аявлення креdumораlиu

cBo'ix вuмоz:
вiдомостi вiдсутнi

[aHi про скасування рiшення засновнuкiв (учаснtлкiв) або уповноваilсеноzо нuмu opzaty tцоdо

пр а пu н ення юр ud tlчноi о со б u :

Вiдомостi вiдсутнi

faHi про перебування юрudачно'i особu у прощесi проваdlсення у справi про банкруmсmво,

санацiii, у rпому чtлслi BidoMocmi про рвпоряdнuка майна, керуючоzо с нацiею:

вiдомостi вiдсутнi

,Щанi про юрudшчнuх осiб, правонасmупнuком якuх € зареесmрована юрuduчна особа:

Вiдомостi вiдсутнi

,Щанi про юрuduчнuх осiб-правонасmупнакiв :

Вiдомостi вiдсутнi

Мiсце зберizання реесmрацiйно'i справu в пап овiй форлwi:

,ЩарницьКа районНа в MicTi Киевi державна адмiнiсТР Цiя



[aHi про наdання вidомосmей з €dшноzо dереrcавноzо ре€сmру юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-
пidпрuемцiв mа zpoMadcbKux формувань :

Вiдомостi вiдсутнi

Вidолtосmi, оmрuлtанi в поряd*у iнформацiйноt взаемоdit MiMc
юрuduцнulх осiб, фiзшчнuх осiб - пidпрuемцiв mш zроrиаdськuх
сuсmема",wu d нtавнLaх opzaHiB:
з0.06.20т0, 595-10, гоJlовнЕ уIlрАвлIння дгIс у
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI (ДЛ НИLIЬКИЙ РАЙОН М.КИСВА)
взяття на облiк як гIлатFIика полаткiв )

з0.06.201_0, 0з-з1 99в, головнЕ угlрАвлIння дпс
ДАРНИЦЬКСМУ РАЙОНI (ДА НИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИСВА)
взяття на облiк як платника единого внеску)

€dшнuм dермсавнuIи ре€спlр ом

ф орпrу в aHL m а iнф орлошt4iйнutиu

м. кисвI, дпr у
, 4Зl4L26-/, -(ланi про

м.кисв]., дlпI у
4З14I26J, I, (ланi llpo

у
I

,Щанi про хронолоziю реесmрацiйнuж diй:
.Щержавна реестрацiя створення юридичноr особи, 25 .06.201Q 16:22:06,
1065102000001З560, Святенко Т.О., .Щарницька районна у MicTi Киевi
державна адмiнiстрацiя

Iнфорллацiя dля зdiйснення зв'язку :

5707818, 06,71454в55 | 2]9122в

Щаmа mа час формування ваmяzу:
0З.11 .2020 1В: lЗ:15

Сдиний державний реестр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань знаходиться

у cTaHi формування. Iнформачiя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та грQмадських формувань та
заре€строваIrих до 01.07.2004 та не включених до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань отримуеться в органi виконавчоi влади, в якому проводилась державна

реестрацlя.

t

25В649ВЗ Стор. 5 з 5


