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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
14.01.2019

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 1

 
Потрібно
звернути увагу 0

 
Проблем не
виявлено 27

 
Недостатньо
даних для
розрахунку

2

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб 

Повноваження керівника мають такі
обмеження: відповідно до статуту

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно
до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з 50 50 реєстрів  України актуальну на момент
запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 41712759

Дата реєстрації 07.11.2017 (1 рік 2 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Контактна інформація 03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ШЕВЦОВА, будинок 5, офіс 308 
Тел: 0443326980, 0936008485 
e-mail: veselov.rada@gmail.com 

Уповноважені особи ХАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник (Відповідно до Статуту) 

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

Досьє Актуально  на 14.01.2019, 14:19:48 14.01.2019, 14:19:48
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Ознака прибутковості Станом на 14.01.2019
Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та
організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС №
1726594603450 від 15.11.2017

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ХАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Адреса засновника: 
03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА,
будинок 12, квартира 104

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

Розмір статутного капіталу

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття
з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 07.11.2017 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39561761 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 07.11.2017 
Номер взяття на облік: 265917274139 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39561761 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 07.11.2017 
Номер взяття на облік: 10000001053852 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001053852

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Ліцензії Актуально  на 13.01.2019 13.01.2019

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 14.01.2019, 09:13:00 14.01.2019, 09:13:00
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Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 01.01.2019 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 10.01.2019 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації
до Реєстру

07.11.2017

Ознака неприбутковості 0036 благодійні організації

Дата присвоєння ознаки неприбутковості
або її зміни

07.11.2017

Судових документів не знайдено

Історія змін
Наразі дані в блоці “Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер
Спосіб відображення:

Найменування  юридичної  особи  

28.11.2017
Актуально на

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВИКЛИК" 
(БФ "ВИКЛИК") 

Контактна  інформація

28.11.2017
Актуально на

03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ШЕВЦОВА, будинок 5, офіс 308 
Тел: 0443326980, 0936008485 
E-mail: veselov.rada@gmail.com 

Керівники

28.11.2017
Актуально на

ХАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Види  діяльності

28.11.2017
Актуально на

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

28.11.2017
Актуально на

ХАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 12, квартира 104 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Судова  практика Актуально  на 14.01.2019, 14:19:47 14.01.2019, 14:19:47
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