
~) 

витяг 

з Единого державного реЕстру юридичних осiб, ф
iзичних 

осiб-пiдприЕмцiв та rромадських формувань 

Вiдповiдно до статri 11 Закону Уr<раi'ни "Про державну реестрацiю юридичних осi б, 

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: КОРОТЮК МИХАЙЛО 

ГЕННАДIЙОВИЧ вiд 10.09.2021 за кодом 46296090408 станом на 10.09.2021 09:26:01 вiдповiдно 

до наступних критерii'в пошуку: 

Код СДРПОУ юридичноi· особи: 3 7 2 9 З 1 2 О 

До документу внести: 

Вiдомост i про центральний чи мiсцевий орган в
иконавчоi влади, до 

сфери управлiння якого належить юриди
чна особа публiчного права або 

який здiйснюе функцi i з управлiння корпоративними правами 
держави у 

вiдпов iднiй юридичнiй особi 

Мета дiяльностi громадського формування 

Перелiк засновникiв (учасникi в ) юридичноi особи 

Iнформацiя про кiнцевого бенефi
цiарного власника (контролера) 

юридичноi особи, у тому числ i кiнцевого бенефiцiарного власн
ика 

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

або i нформацi я про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власн
ика 

(контролера) юридичноi особи , у тому числi кiнцевого бенефiцiа
рного 

власника (контролера) ii засновника 

Мiсцезнаходження юридичноi осо
би 

Види дiяльностi 

Назви органiв управлiння юридичноi особи 

Вiдомост i про керiвника юридич
ноi особи , а також про iнших осiб , якi 

можут ь вчиняти дii в iд iменi юридичноi особи, у тому числi пiдписувати 

договори, тоща 

Вiдомостi про членiв керiвних о
рганiв 

Розмiр статутного ( складеного ) капiталу (пайово 

частки кожного iз засновникiв 
(учасникiв) 

Вид установчого документа 



Данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу 

lкрiм мiсцевих рад та ixнix виконавчих комiтетiв) 

Вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiе громадське 

формування , - у разi створення юридичноi особи на пiдставi установчого 

документа iншого громадського формування 

Iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою 

Дата та номер запису в €диному державному реестрi 

Дан i про вiдокремленi пiдроздiли юридичноi особи 

Дата легалiзацii (реестрацii) та реестрацiйний номер у паперовому 

Реестрi полiтичних партiй, Реестрi об'еднань громадян, Реестрi творчих 

спiлок - для громадських формувань, легалiзованих (зареестрованих) до 
набрання чинностi Законом Украiни «Про державну реестрацiю юридичних 

осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань» 

Данi про перебування юридичноi особи у процесi припинення, у тому 

числi данi про рiшення щодо припинення юридичноi особи, вiдомостi про 
комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тоща) та про 

строк , визначений засновниками (учасниками) юридичноi особи, судом 

або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичноi особи, для 

заявлення кредиторами своiх вимог 

Данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого 

ними органу щодо припинення юридичноi особи 

Данi про перебування юридичноi особи у процес i 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 осiб - правонаступникiв 

Вiдомост i про заборону дiяльностi громадського формування 

Мiсце зберiгання реестрацiйноi справив паперовiй формi 

надаеться iнформацiя з €диного дер)J<авного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв 

та громадських формувань (€ДР) у кiлькостi 1 записiв: 

Запис 1 

Найменування юридиr~ноi' особи та скорочене у разi його наявностi: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "УКРАIНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ " 
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Iдентифiкацiйний 1<од юридичиоi· особи: 

31 293120 

Актуал.ьний стан на факти[tну дату та час формуваюtя: 

зареестровано 

Орга1tiзацiй1tо-правова форма юридичиоr особи: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ 

Центральний чи мiсцевий орган викон,~вчоi· влади, до сфери у,~равлiння якого нш~е;нсить 
юридична особа 11ублiчного 11рава або який здiйснюс функцii" з управлiиня корпоративними 
правами держави у вiдповiднiй юридичнiй особi: 
Вiдомостi вiдсутнi 

Мiсцезнаход:псення юридичиоi· особи: 

Украiна , 02206, мiсто Киiв, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ МАЛИШКА, будинок 21, 
квартира 8 

В иди економiчноi· дiяльностi: 

94.99 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, н . в. i. у. 
(основний) ; 
94.99 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, н .в.i.у. 

Перелiк засновникiв (учасиикiв) юридичиоi' особи: 

ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОI ОРГАНIЗАЦII., Розмiр внеску до статутного фонду 

(грн.) : О 

/ нформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичноi· особи, у тому числi 
вiдомостi про юридичних осiб, через яких здiйснюсться опосередкований вплив на юридичну 

особу: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Керiвнu,< юридичноi· особи, а та,ш:ис вiдомостi про iнutux осiб, якi мо:исуть вчиняти дii" вiд 
iменi юридичноi· особи, у тому числi пiдписувати договори, тощо: 
МЕНЧИНСЬКИЙ BIKTOP ЛЕОНIДОВИЧ, 31 .1 2.2012 - керiвник 

Розмiр статутного (складеного) 1<апiталу (пайового фонду): 
0,00 грн. 

Вид установчого документа: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Дата та номер запису в единому дер:ж:авному реестрi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань: 
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Дата заnису: 29.09.2010 Номер заnису: 10671020000015856 

Данi про вiдокре.мленi пiдроздiли юридичиоi' особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про перебування юридичноl особи у процесi припинення, у тому числi данi про рiшення 

щодо припинення юридичноi· особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Вiдомостi про комiсiю з припинення: 
Вiдомостi вiдсутнi 

Вiдомостi про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичноi· особи, судом або 

органом, що прийняв рiшення npo припинення юридичноi· особи, для заявлення кредиторами 

сво'iх вимог: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповнова;нсеного ними органу щодо 

припинення юридичноi· особи: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi npo nеребуватtня юридичиоi' особи у процесi проваджения у справi про баикрутство, 

caтtaцii~ у тому числi вiдомостi npo розпорядпика майиа, керуючого сапацiею: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Данi про юридичних осiб, правонастуnником яких е зареестрована юридична особа: 

Вiдомостi вiдсутн i 

Данi про юридичних осiб-правонаступникiв: 

Вiдомостi вiдсутнi 

Мiсце зберiгаття реестрацiйноi· справи в паперовiй формi: 

Днiпровська районна в м.Киевi державна адмiнiстрацiя 

Iнформацiя для здiйснеиня зв'язку: 

06779 45984, 0444268869, 0444268869, ukrjus@mail .ru 

Дата та час формуваття витягу: 

10.09.2021 09 : 26:35 

Е:диний державний реестр юридичних осiб, фiзичних осiб-нiдприсмцiв та rромадських формувань
 знаходиться 

у <,-танi формування . Iнформацiя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та rромадських ~ормувань _та 

заресстрованих до О 1.07.2004 та не включен их до Е:диноrо державного реестру юридичних осiб, ф1зичних ос~б-
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niдприемцiв та громадських формувань отримусrься в органi виконавчоi' влади, в якому проводилась державна 
рсестрацiя . 
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