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витяг 

з €диного державн~го ре(стру юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдпри(мцiв та громадських формувань 

Вiдповiдно до статтi 11 Закону Укра"iни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: Воiнова Альона Олегiвна вiд 08.09.2021 за 
кодом 202492384535 станом на 08.09.202116:57:23 вiдповiдно до наступних критерiУв пошуку: 

Код СДРПОУ торидичноi' особи: 3 7 5 5 4 41 7 

До документу внести: 

Вiдомостi про центральний чи мiсцевий орган виконавчоi влади, до 
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або 

який здiйснюе функцii з управлiння корпоративними правами держави У 
вiдповiднiй юридичнiй особi 

Мета дiяльностi громадського формування 

, Перелiк засновникiв (учасникiв ) юридичноi особи 

Iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) 

юридичноi особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника 

(контролера) ii засновника, якщо засновник - юридична особа, 

або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника 

(контролера) юридичноi особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного 

власника (контролера) ii засновника 

Мiсцезнаходження юридичноi особи 

Види дiяльностi 

Назви орган iв управлiння юридичноi особи 

Вiдомостi про керiвника юридичноi особи, а також про iнших осiб, якi 

можуть вчиняти дii вiд iменi юридичноi особи , у тому числi пiдписувати 

договори, тоща 

Вiдомостi про членiв керiвних органiв 

Розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового фонду) та розмiр 

частки кожного iз засновникiв (учасникiв) 

Вид установчого документа 

Данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено 

(крiм мiсцевих рад та ixнix виконавчих кoмiтeтi~--~4~i'Нtl ...... -='5"iv-',i:-"-"'d--. 
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Вiдомостi про установчий
 документ, на пiдставi якого дiе гр

омадське 

формування , - у разi створення юридич
ноi особи на пiдставi у

становчого 

документа iншого грома
дського _ формування 

Iнформацiя для здiйснення зв'язку з юр
идичною особою 

Дата та номер запису в 
Единому державному рее

стрi 

Дан i про вiдокремленi пiдр
оздiли юридичноi особи 

Дата легалiзацi i (реестрацii ) та реестрацiйний номер
 у паперовому 

Реестрi полiтичних партi
й, Реестрi об'еднань грома

дян, Реестрi творчих 

спiлок - для громадських формува
нь, легалiзованих (зареестрованих ) до 

набрання чинностi Зако
ном Украiни «Про держа

вну реестрацiю юридичн
их 

осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадсь
ких формувань» 

Данi про перебування ю
ридичноi особи у процес

i припинення , у тому 

числi данi про рiшення щод
о приnинення юридичноi осо

би, вiдомостi про 

комi сiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацi
йну комiсiю тоща ) та про 

строк, визначений засновникам
и (учасниками) юридичноi

 особи, судом 

або органом, що прийняв 
рiшення про приnинення ю

ридичноi особи , для 

заявления кредиторам
и своiх вимог 

Данi про скасування рi
шення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого 

ними органу щодо при
пинення юридичноi ос

оби 

Данi про перебування юр
идичноi особи у процесi

 провадження у справi 

про банкрутство, санацii, у тому числi вiдомостi
 про розпорядника 

майна, керуючого санацiею 

Данi про юридичних осiб
, правонаступником яких е

 зареестрована 

юридична особа 

Данi про юридичних осi
б - правонаступникiв 

Вiдомостi про заборон
у дiяльностi громадськ

ого формування 

Мiсце зберiгання реест
рацiйноi справив папе

ровiй формi 

Данi про надання вiдом
остей з единого державн

ого реестру 

Вiдомостi, отриманi в порядку iнф
ормацiйноi взаемодii м

iж Единим 

державним реестром та 
iнформацiйними системам

и державних органi в 

Вiдомостi про смерть з
асновника (учасника) юридичноi ос

оби, визнання 

його безвiсно вiдсутнi
м чи огопошення померл

им, вiдомостi про смерть 

керiвника юридичноi осо
би та особи, яка може вчиняти дii вiд iменi 

юридичноi особи 

Данi про символiку 

Данi про хронологiю реес
трацiйних дiй 
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надасrься iнформацiя з €диного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв 
та громадських формувань (€ДР) у кiлькостi 1 записiв: 

Запис 1 

НаймеNуваюtя юридичноi· особи та скорочене у разi його наявностi: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "KOMITET 3 ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПIЛИХ ВIД 
ЗЛОЧИНIВ" 

/дентифiкацiйний код юридичноi' особи: 
37554417 

Актуальний стан на фактичну дату та час формуваrтя: 
зарее::стровано 

Оргаиiзацiйно-правова форма юридичноi' особи: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ 

Центральиий чи мiсцевий орган викоиавчоi' влади, до сфери управлiння якого uaлeJrcumь 

юридu«ща особа l'lублiч1-1ого права або який здiйсшос фу1-1кцii· з управлiння корпоративними 

правами дер;исави у вiдповiднiй юридичнiй особi: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Мiсцезн.аходJ1сення юридичноi' особи: 

Украiна, 02160, мiсто Киiв, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 8-А, офiс 2 

В иди екопомiчноi' дiяльиостi: 

94 . 99 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, н. в. i. у. 

(основний); 

94.99 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, н.в . i.у. 

Перелiк засновникiв (учасникiв) 10риди1тоi' особи: 

ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОI ОРГАНIЗАЦII., Розмiр внеску до статутного фонду 
( грн.) : О 

?;а~ 
;,1_-,,.1fiE:1' 3 
_,_: ::, 3A."U1: 
· : ,-;; ГЕ;)Г'1 .1 

•·. · ,п·JЧ~k1 
.• •• : • • ~- ~ • . • :..:.· ~ . j ... 

·,:: с : ;,51.• 1 : 

·:- >;.-.. 1.f:~~ 
-::,-;,._-. ! н \:: J о,. ·-:__: ..... ~.~·-~ 

lнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) торидичноi' особи, у тому числi 

вiдомостi про торидичних осiб, через яких здiйснrосться опосередкований вплив на rоридичну 

особу: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Керiвник юридичноi' особи, а maкoJrc вiдомостi про iнших осiб, якi моJ1суть вчиняти дii' вiд 

iменi торидичноi· особи, у тому числi пiдписувати договори, тощо: 

МЕНЧИНСЬКИЙ BIKTOP ЛЕОНIДОВИЧ, 31.12.2012 - керiвник 
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Розмiр статутного (складеного) капiталу (п~ фонду): 

0,00 грн. 

Вид устаиовчого документа: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Дата та номер запису в единому дер,,сагному peccmpi юридичних осiб, фiзичних осiб

пiдприемцiв та громадських формувань: 

Дата запису: 09.03.2011 Номер запису: 10671020000016411 

Данi про вiдокремленi пiдроздi.ли юридичноi' особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про перебування юридичноi' особи у процесi припинеття, у тому числi данi пр
о рiшення 

щодо припинення юридичноi' особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Вiдомостi про комiсiю з припиненн.я: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Вiдомостi 1ipo строк, визначен.ий заснов1tи1<ами (учасн.иками) юридичноi' особи, судо.1и або 

органом, що прийн.яв рiшення про припииення юридичноi' особи, для зая
вления кредиторами 

своi'х вимог: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Дaui 1tpo скасування рiшення засновни/(iв (учас1щкiв) або уповноваJ1сеного ними органу щодо 

1tрипинення юридичноi' особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про перебування 10ридичноi' особи у процесi провадJtсення у справi пр
о банкрутство, 

санацii~ у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, керу10чого сан.
ацiею: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про торидичних осiб, правонаступнul(ОМ яких с заресстрована юри
дична особа: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про 10ридичних осiб-правонаступн.икiв: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Мiсце зберiган.ня ресстрацiйноi' справи в паперовiй формi: 

Днiпровська районна в м.Ки€вi державна адмiнiстрацiя 
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Даиi npo т-~аданнл вiдомостей з едииого дерJ1сав11ого реестру юридичних осiб, фiзичиих осiб-

11iдприемцiв та гро.11,адських формувань: 

Konii документiв юридичноi особи (портал - запит держ.органiв), 

01.06.2021 10:34:49, 27169990, Ревякiна Олена Михайлiвна 

Вiдомостi, отриманi в порядт<у iнформа~(i,''тоi' вза,:модii'мiJ,с единим державиим реестром 

ториди1Uщх осiб, фiзичи.их осiб -1tiд1tpue.11щiв та громадських формувапь та iпформацiйпи,ии 

системами дерJ1савиих оргаи.iв: 

10.03.2011, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОI СТАТИСТИКИ, 21680000 

14.03.2011, 24832, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У м.киевr, дпr У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI (ДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИ€ВА), 43141267, (данi про 

взяття на облiк як платника податкiв) 

15.03.2011, 03-14915, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ дпс У м.киевr, дпr У 

дНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI (ДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИ€ВА), 43141267, 1, 

про взяття на облiк як платника единого внеску) 

Данi про хронологiю реёстрацiйних дiй: 

Державна реестрацiя створення юридичноi особи, 09.03.2011 15:40:20, 

10671020000016411, Лопоха В.П., Днiпровська районна в мiстi КИевi 

державна адмiнiстрацiя 

Державна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 05.11.2012 

16:51:26, 10671070001016411, Змiна iнформацii для здiйснення зв'язку з 

юридичною особою. Змiна видiв економiчноi дiяльностi юридичноi особи. 

Змiни видiв дiяльностi., Лопоха В.П., Днiпровська районна в мiстi 

Киевi державна адмiнiстрацiя 

Державна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, 16.07.2013 

14:01:09, 10671070002016411, Змiна iнформацii для здiйснення зв'язку 

з юридичною особою. Змiна керiвника або вiдомостей про керiвника 

юридичноi особи., Бондаренко I.П., Днiпровська районна в мiстi Киевi 

державна адмiнiстрацiя 

Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, 02.10.2014 09:09:23, 

10671060003016411, Змiна iнформацii для здiйснення зв'язку з юридичною 

особою., Лобода В.О., Днiпровська районна в мiстi Киевi державна 

адмiнiстрацiя 

11-tформацiл для здiйсиетт зв 'язку: 

0506842462, 0964660492, 0444268869, viterk@i.ua 

Дата та час формуванил витягу: 

08.09 . 2021 17:01:43 

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

у станi формуоання. Iнформацiя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та rромадських формуоань та 

зареестрованих до О 1.07.2004 та не включених до €диного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-

27793952 Стор. 5 з 6 



niдприсмцiо 

ресстраuiя. 

Приватний 11 
KopOTIOI( О.В. 
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