
витяг
з €диного державного ресстру Iоридичних осiб, фiзичних

осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi ll ЗаКОНУ УкраТни "Про державну ре(сl,раtliю юридичttих осiб, (liзичних
осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань'' Ila запит вiд r3.09.202l станом на l3.09.202l
l0:l0:00 вiдповiдно ДО наст),тIних критерiТв пошуку:

Kod €/!РПОУ юрudччно'i особu: З В 9 6 1 О О З

tо dокумеttпrу влrесm u :

вiдомостi про центральний чи мiсцевий орган виконавчоr влади, досфери управлiння якоrrо належить юридична особа публiчного права абоякий здiйснюс функl-tir з управлiння корпоративними правами деря(ави увiдповiднiй юридичнiй особi

Мета дiяльностi громадського формування

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридично1 особи

Iнформацiя про кiнцевого бенефiцj_арного власника (контролера)
юридичноr особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника
(контролера) 1i засновника/ якщо засновник - юридична особа,
або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефlцiарного власника(контролера) Юридично1 особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного
власника (контролера) rr засновника

мiсцезнаходження юридичноr особи

Види дiяльностi

Назви органj_в управлiння юридично1 особи

вiдомостi про керiвника
можуть вчиняти дi:. вiд
договори/ тощо

юридичноr особи, а також про iнших осiб, якi
iMeHi юридичноr особи, у тому числ1 пiдписувати

вiдомост1 про членiв керiвних органiв

Розмiр статутного (складеного) капj-талу (пайового
частки кохtного iз засновникiв (учасникiв)

вид установчого документа
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Данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу
(KpiM мiсцевих рад та rxHix виконавчих KoMiTeTiB)

вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе гроМаДСЬке
формування, - у разi створення юридично1 особи на пiдставi установчого
документа iншого громадського формування

Iнформачiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою

.Щата та номер запису в Сдиному державному peecTpi

Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридично:- особи

,щата легалiзацi1 (реестрацir) та ресстрацtйний номер у паперовому
PeecTpi полj-тичних партiй, PeecTpi об'сднань громадян, Ресстр1 творчих
спiлок - Для громадських формувань/ легалiзованих (заресстрованих) до
набрання чинностi Законом Украlни <<про державну ресстрацiю юридичних
осrб, фi-зичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>>

iaHi :lpo перебування юридично1 особи у процесi припинення, у тому
;7с:- :азi про рiшення щодо лрипинення юридичноr особи, вiдомостi про
i:::.:_:'i: з припинення (лiквiдатора, лiквiдачiйну комj_сiю тощо) та про
::с::-,., ъ7зiаЧениЙ засновнИками (учасниками) юридичноr особи, судом
эс, ]cra_aэ],i, _.lэ прийняв рiшення про припинення юридичноr ОСОбИ, ДЛЯ

за;-*-:э-п-; кре;и:орами cBolx вимог

-а-_- ::рс экасувення рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого
:--,,2.'-Z ЭDГаНУ ЩОДО ПРИПИНеННЯ ЮРИДИЧНОr ОСОбИ

-a_i- :]рО перебування юриДично1 особИ у процеСi провадження у справi
-р. базкрутство, санацilt у тому числi вiдомостi про розпорядника
:.;a-ZHa, керуючого санацiсю

JaHi про юридичних осiб, правонаступником яких с зареестрована
iсридична особа

Данi про юридичних осiб - правонаступникiв

Вiдомостi про заборону дiяльностi громадського формування

Мiсце зберiгання ресстрачiйно1 справи в паперовiй формi

Данi про надання вiдомостей з единого державного реестру

Вiдомостi, отриманi в порядКу.iнфорМацiйно1 взаемодi1 мiж Сдиним
державним реестром та iнформацlйними системами державних органiв

вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридично1 особи, визнання
його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, вiдомостi про смерть
керiвника юридично1 особи та особи, яка може вчиняти дir вiд iMeHiл
юридичноi особи
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Данi про хронологiю реестрацiйних дiй

нада€ться iнформацiя з единого державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприспtцiв
та громадських формрань (еДР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис l

наu.ченування tорuduчно'i особu mа скорочене у разi йоzо ttаявносtпi:
I?омАдськА оргАнIзАцIя,,прАвозАхиснЕ оБ,сднАння,,своБодА вrд
:.ан]пуляцIЙ", го по ,,своБодд вIд мднIпуляцIЙ,,

I d ен пt u ф i Katliit ltu й ко i юрuduчноi осо бu :

.-lкпt|,цlьнuй ctttaH на факmuчну dаmу mа час формування:

О р u н i з а t4 i tt н о - tt р а в о в а ф op.Tt а ю р а d ч ч н o'i о с о б u :
_ : ::,::_- ]:_{.- оРГАН I ЗАЦIЯ

ценmрс-tьнltl't чu лtiсцевuй opza+ вuколrавчоtвлаdu, do сферч управлittttя якоzо ttLцеJrcuпlь
юрuduчна особа публiчноzо право або якuй зdiйснюс фуtкllii з уttравлittня kop,ropaпaBlt.lщu
провL|lлt depMcaBu у вilповidнiй юрudччнiй особi:
: j 

-^,.з-Ti Bi -лJ9 ] а Dалu}zТН1

М ic цез н ахо d сrc ен ня лорu d чч н o'i ос о бu :
YKparHa, 40022, Сумська обл., MicTo Суми, вулиця псIльськд,Будинок 41,
квАртирА 1

в а d u е ко п омiч н ot d iял ь но сm i :
94 .99 .Щiяльнiсть iнших
(основний);
94.99 .Щiяльнiсть iнших

громадських органlзацiй, н. в. 1. у.

громадських органiзацiй, H.B.i.y.

Перелiк засновнuкiв (учаснuкiв) юрudччно'i особа :
кАлмикоВ олЕксАнДр олЕксАндровиЧ, KparHa громадянства: Украlна,
Мiсцезнаходження: Украlна, 4оо22, Сумська обл., MicTo Суми, вулиця
псIльськА/Будинок 4I, квАртирА 1

сАвостьяноВ IBAH вАсильович, KparHa громадянства: Украlна,
МiсЦезнахоДження: Украlна, 4ОOlЗ, Сумська обл., MicTo суми, вулиця 6
продольнА, Будинок 94

2'781861 2 Стор. 3 з

[,ollzJ &r*r*



I

Iнформацiя про кiнцевоzо бенефiцiарноzо власrtuка (конпtролера) юрttdttчttоi'особtt, у пlому ,tuслi
BidoMocmi про tорltduчнttж осiб, через якuх зdiйсrtюепtься orl()cepedkoBartttй вплltв на юрut)ttчttу
особу:
Вiдомост1 вiдсутн1

KepiBHaK юрuduчноt особu, о lrlanoшc BidoMocmi про iHtultx осiб, якi лtо)lсуlrtь B.tllllяrtltl dii Bidiлtенi tорudччноt особu, у mому чuслi ltidпucyBamit Ооzоворu, mоu|о:
кАЛМИкоВ оЛЕкСАнДР оЛЕкСАнДРоВИЧ, 25.09.2Оlз - керiвник

Розмiр сmаmуmноzо (склаdеноzо) капimалу (паttовоzо фонdу) :Вiдомостi вrдсутнi

В ud успt ан о вч ozo d окуме нm а :
вiдомостi вiдсутнi

fапа l,ta номер 3апuсу в €duному dерlrcавному реесmрi юрudччнttх осiб, фiзччнttх осiб-пidпрuемцiв mа zpoMadcbKux формувань :
.Щата запису: 01.1I .2оlЗ Номер запису: IбЗ2lо2ооооо12484

laHi про вidокре"uленi пidрозdiлч юрudччltоi особu:
tsiдомостi вiдсутнi

,f aHi про перебуванttя лорudччttо|особч у процесi прuпuненIш, у пrому ,tttслi iaHi ttpo рiulеllllяttlodo прuп ulrcltня lopu iuчttо'i особu :
tsiдомостr вiдсутнi

BidoMocmi про комiсiю з tlрlltluнення:
вiдомостi вiдсутнi

Вidомоспti про спtроК, вuзlrачеItalй засttовltUкаlл,tч (учасttuкапtu) юрltdчrlttоi'tlсобu, cydo"tt a(lo
opzaHo,M, u4о прайпяв рiшеltня про прullllllеttня tорttduчttоi tлсOбu, с)ля заявлеttltя Kpedltttr()p^tr.!
cBoi\ вuмоz:
вiдомостi вiдсутнi

fапi ltpo скосуваlt,ltЯ рiш,енпЯ зacltoBltllаiB (учасltttКiв) обО yпoBltoBaltcello?o Htlпrt op?alry u4оdо
llp u llu н е н ня top lt d u ч н oi' о со бu :
вiдомостi вiдсутнi

faHi ttpo перебуванttя юрuduчttоt особч у процесi проваd:ltсенtш у справi ttpo баltкрупlспrв(),
санацii, у |,|oшy чttслi BiioMocmi пр0 розtlоряdнuка майttа, керун)чоZо саrtацiснl:вiдомостi вrдсутн1

lанi про юрudччлtuх осiб, правонаспrуппuком якtlх е зареесmрована topuduвiдомостi вiдсутнi
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fанi про юрuduчнuх осiб-правонасmуппttкiв:
вiдомостi вlдсутнi

Мiсце зберizаltня реесmрацiйноt справч в паперовiй формi:Виконавчий KoMiTeT Сумсько1 MicbKo1 ради

Щанi ttpo наdання вidомосmей з €duноео dерlrcавноzо ре€спlру юрudччнtlх осiб, фiзччнlъч осiб-
п id пр u емцiв m а zр oMaD с ь кuх ф орму в а н ь :
вiдомостi вiдсутнi

BidoMocmi, оmрuманi в поряdку iнформацiйttоi взаемоiii'мiаtt €t)uttuM dерэrcавнам ре€спrромюрuDuчнuх осiб, фьuчltuх осiб - пidпрuемцiв tlta zромаt)ськuх формуваrtь,rla iнформацiйtttlлtlt
с u с m емал, u d ерuс ав нuх opzaH iB :
04, 11,201з. головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноI стАтистики, 216воOо0

04.11.201З, 1в191з174зо9, головнЕ упрАвлIння дпс у сумськIй оБлдстi,упрдвлIння У м.сумдХ (м. суми), 4з144зgg, (данi про взяття на облiк якплатника податкiв)

04.11.201з, 1ооOоOооо4965о, головнЕ упрАвлIння дпс у сумськIй оБлдстi,упрАвлIНня У м.сумАХ (м. суми), 43I44з9g, I, (дан1 про взяття на облrкяк платника единого внеску)

единий державний реесlр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiлприсмцiв та громадських формрань знаходитьсяу cTaHi формрання. Iнформацiя про юридичних осiб. фiзичних оЬiб-пiопр".rцi, ,а громадських формрань тазаресс,Iрованих до 01.07.2004 та не включених до Сдиного державного рессту юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань отриму€ться в органi виконавчоi влади, В якому проводилась державна
реестрачiя.

lапi про хроttолоzitо реесmрацiйttuх diti:
.Щержавна реестрацiя створення
1 бЗ2102000 00124B4, Семенникова
MicbKo1 ради

I н ф орм ацiя dля з diй сн ен ня з в'яз ку :
вiдомостi вiдсутнi

lапtа lrra час формування вuпlяту:
1з.09 .2021 10:1О: lЗ

юридичноr особи, 01.11.201з 1З:25:5О,
О .А. , Виконавчий ком j_TeT Сумсько1
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