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Детальна інформація про юридичну особу

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань



Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛЬНОТИ САМОДОПОМОГИ" (ГО"СПІЛЬНОТИ
САМОДОПОМОГИ")

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва юридичної особи "СПІЛЬНОТИ САМОДОПОМОГИ"

Найменування юридичної особи іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою: "COMMUNITY SELF-HELP" 
Скорочене найменування іноземною мовою: "COMMUNITY SELF-HELP"

Ідентифікаційний код юридичної особи 44418077

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

Місцезнаходження юридичної особи Україна, 79070, Львівська обл., місто Львів, вул.Довженка О., будинок 16, квартира 8

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна
громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна
резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;
інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису під час
прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення
правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому
фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)

Харечко Віталій Іванович, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 80322,
Львівська обл., Львівський р-н, село Замок, вул.Шевченка 

Живицький Ігор Романович, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 79070,
Львівська обл., місто Львів, вул.Довженка О., будинок 16, квартира 8

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне
найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця
особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Харечко Віталій Іванович, Україна, Україна, 80322, Львівська обл., Львівський р-н, село Замок,
вул.Шевченка. 
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив 
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Види діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи
Вищий: Загальні збори 
Виконавчий: Правління

Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені
юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної
реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо
представництва юридичної особи

Харечко Віталій Іванович - керівник 

Назва установчого документа Статут

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після
набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців"

Дата запису: 31.01.2022 Номер запису: 1009361020000000862

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення
державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код,
місцезнаходження

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

Відомості про смерть, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим засновника
(учасника), керівника та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом,
що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його
внесення

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава
внесення

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне
найменування, ідентифікаційний код

Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування, ідентифікаційний код

Місцезнаходження реєстраційної справи Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів)

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів

01.02.2022, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880 
31.01.2022, 135022026681, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СИХІВСЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА), 43968090, (дані про
взяття на облік як платника податків) 
31.01.2022, 10000002264645, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СИХІВСЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА), 43968090, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих
проваджень)

Інформація для здійснення зв'язку Телефон 1: +38(067)-372-00-32

Назва атрибута Значення

Технічна підтримка
Call-центр: 0-800-508-584
E-mail: reestry@nais.gov.ua

Розробник
Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
Web-site: https://nais.gov.ua/

Служба підтримки платежів UAPAY.UA
Тел: 0-800-214-464
E-mail: pay@uapay.ua
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