ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА від
16.07.2021 за кодом 488382171085 станом на 16.07.2021 12:35:15 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:
Код ЄДРПОУ юридичної особи: 08571423
До документу внести:
Відомості про 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
Мета діяльності громадського формування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа,
або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) її засновника
Місцезнаходження юридичної особи
Види діяльності
Назви органів управління юридичної особи
Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо
Відомості про членів керівних органів
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)
Вид установчого документа
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Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
(крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)
Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське
формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого
документа іншого громадського формування
Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих
спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для
заявлення кредиторами своїх вимог
Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника
майна, керуючого санацією
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа
Дані про юридичних осіб – правонаступників
Відомості про заборону діяльності громадського формування
Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання
його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть
керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені
юридичної особи
Дані про символіку
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Дані про хронологію реєстраційних дій
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ДонДУВС,
Повне найменування іноземною мовою:
DONETSK STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
Скорочене найменування іноземною мовою:
DonSUIA
Ідентифікаційний код юридичної особи:
08571423
Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано
Організаційно-правова форма юридичної особи:
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
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:
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, 00032684
Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Луніна, будинок 89
Види економічної діяльності:
85.42 Вища освіта (основний);
18.12 Друкування іншої продукції;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного
навчального закладу;
85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового проживання;
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів
і причепів;
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55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
56.29 Постачання інших готових страв;
58.19 Інші види видавничої діяльності;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ:00032684, Країна
резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ,
ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10, Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 0,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну
особу:
п.9 ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
ВІТВІЦЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
0,00 грн.
Вид установчого документа:
Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 14.06.2004 Дата запису: 03.12.2004 Номер
запису: 12661200000002496
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ "АКАДЕМІЯ
ПОЛІЦІЇ" ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, Код
ЄДРПОУ ВП:41874754, Місцезнаходження: Україна, 87528, Донецька обл.,
місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 145.
КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, Код ЄДРПОУ ВП:44039765,
Місцезнаходження: Україна, 50065, Дніпропетровська обл., місто Кривий
Ріг, вул.Тільги Степана, будинок 21.
Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення
щодо припинення юридичної особи:
27449847 Стор. 4 з 11

Відомості відсутні
Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог:
Відомості відсутні
Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи:
Відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні
Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.10.2020
08:35:15, 25789517, Кутузова Наталія Анатоліївна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
21.10.2020 08:38:04, 25789544, Кутузова Наталія Анатоліївна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 03.11.2020
09:29:51, 25857524, Яркова Ксенія Олексіївна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
03.11.2020 09:33:14, 25857564, Яркова Ксенія Олексіївна
Витяг про відокремлений підрозділ, 20.11.2020 08:16:23, 25959279,
Сіліванова Маргарита Ігорівна
Витяг про юридичну особу (портал), 20.11.2020 11:22:46, 25962198,
ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
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Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 23.11.2020
11:31:34, 25969672, Федорець Наталя Олександрівна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 16.12.2020 15:23:51,
26126985, ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 29.12.2020
10:37:57, 26206660, Яркова Ксенія Олексіївна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
29.12.2020 10:40:56, 26206742, Яркова Ксенія Олексіївна
Витяг про юридичну особу (портал), 04.01.2021 15:08:15, 26235792,
Клименко Ганна Костянтинівна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 05.01.2021
14:09:06, 26242616, Федорець Наталя Олександрівна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 21.01.2021
13:27:29, 26336169, Ворончук Ганна Олександрівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
21.01.2021 13:38:29, 26336318, Ворончук Ганна Олександрівна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
04.02.2021 08:41:57, 26431762, Ворончук Ганна Олександрівна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 04.02.2021 14:29:06,
26437737, ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про юридичну особу (портал), 18.02.2021 10:06:07, 26531049,
ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 18.02.2021 14:57:43,
26535981, Клименко Ганна Костянтинівна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 19.02.2021
11:10:12, 26541897, Ворончук Ганна Олександрівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
19.02.2021 11:12:11, 26541943, Ворончук Ганна Олександрівна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 25.02.2021 09:45:11,
26580612, ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 02.03.2021
08:26:09, 26609794, Світлична Анна Вадимівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
02.03.2021 08:28:09, 26609841, Світлична Анна Вадимівна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 31.03.2021
11:03:50, 26804518, Яркова Ксенія Олексіївна
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Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
31.03.2021 11:05:39, 26804543, Яркова Ксенія Олексіївна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
31.03.2021 12:59:19, 26806246, Яркова Ксенія Олексіївна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 07.04.2021
09:35:55, 26850965, Сич Артем Євгенійович
Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
07.04.2021 09:40:11, 26851028, Сич Артем Євгенійович
Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
09.04.2021 09:32:19, 26869477, Сич Артем Євгенійович
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 11.05.2021
15:38:43, 27039293, Яркова Ксенія Олексіївна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
11.05.2021 15:42:40, 27039371, Яркова Ксенія Олексіївна
Витяг про юридичну особу (портал), 14.07.2021 09:10:25, 27429641,
ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 15.07.2021
14:32:57, 27442599, Ворончук Ганна Олександрівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
15.07.2021 14:37:43, 27442649, Ворончук Ганна Олександрівна
Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 16.07.2021
11:46:40, 27449322, Буранкова Інга Вікторівна
Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
16.07.2021 11:47:50, 27449336, Буранкова Інга Вікторівна
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 16.07.2021 12:23:57,
27449752, ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 16.07.2021 12:30:32,
27449804, ЛИСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
12.01.2005, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
17.10.1994, 425, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН
М.МАРІУПОЛЬ), 44070187, (дані про взяття на облік як платника
податків)

27449847 Стор. 7 з 11

21.07.2000, 05-17-01-0829, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН
М.МАРІУПОЛЬ), 44070187, 3, (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску)
Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу,
03.12.2004 00:00:00, 12661200000002496, Чекулаєва І.І., Виконавчий
комітет Донецької міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.12.2004
00:00:00, 12661070001002496, Зміна відокремлених підрозділів.,
Чекулаєва І.І., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
15.02.2006 00:00:00, 12661050002002496, Інші зміни. Зміна найменування
юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна повного
найменування., Чекулаєва І.І., Виконавчий комітет Донецької міської
ради
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної
особи, 17.02.2006 00:00:00, 12661040003002496, Чекулаєва І.І.,
Виконавчий комітет Донецької міської ради
Виправлення помилок, 19.06.2009 08:37:27, 12667770004002496, Третьяк
Л.М., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
19.06.2009 08:40:41, 12661050005002496, Зміна найменування юридичної
особи (повного та/або скороченого). Зміна повного найменування.,
Третьяк Л.М., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 02.02.2011 11:13:03,
12661060006002496, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Орел Г.Г., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Підтвердження відомостей про юридичну особу, 17.01.2012 15:02:45,
12661060007002496, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Орел Г.Г., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
22.05.2012 16:51:52, 12661050008002496, Зміна відомостей про органи
управління юридичної особи. Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі
зазначення його в установчих документах). Зміна найменування юридичної
особи (повного та/або скороченого). Зміна органу управління. Зміна
повного найменування. Зміна скороченого найменування. Зміни видів
діяльності., Нікішова Г.Р., Виконавчий комітет Донецької міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
16.10.2014 15:48:16, 12661050009002496, Зміна місцезнаходження
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юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах).,
Стешенко Т.В., Виконавчий комітет Полтавської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.02.2015
14:27:18, 12271070010016112, Зміна інформації для здійснення зв'язку
з юридичною особою., Павленко В.В., Виконавчий комітет Криворізької
міської ради
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної
особи, 15.03.2017 08:24:53, 12271050011016112, Інші зміни. Зміна
місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих
документах). Зміна найменування юридичної особи (повного та/або
скороченого). Зміна скороченого найменування., Ведмеденко Н.А.,
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.01.2018
08:44:15, 12271070012016112, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Ведмеденко Н.А., Виконавчий
комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної
особи, 18.01.2018 10:55:08, 12271030013016112, Ведмеденко Н.А.,
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної
особи, 22.02.2018 15:49:01, 12271030014016112, Ведмеденко Н.А.,
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 30.01.2020
08:27:23, 12271070015016112, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей
про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.,
Бєловодова М.В., Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Виправлення помилок, 30.01.2020 09:50:46, 12277770016016112,
Бєловодова М.В., Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14.05.2020
08:37:53, 12271070017016112, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи., Павленко В.В., Виконавчий комітет
Криворізької міської ради
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної
особи, 17.11.2020 12:25:32, 1002271040018016112, Сіліванова М.І.,
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної
особи, 17.11.2020 12:40:35, 1002271030019016112, Сіліванова М.І.,
Виконавчий комітет Криворізької міської ради
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Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.11.2020
08:58:18, 1002271070020016112, Зміна інформації для здійснення
зв'язку з юридичною особою. Зміна місцезнаходження юридичної особи.
Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань., Сіліванова М.І., Виконавчий комітет Криворізької міської
ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2021
13:34:13, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної
особи., Інше, Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами
Маріупольської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи, 25.01.2021 14:57:56, 1002741800021021008, Зміна
відомостей про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи.,
Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами Маріупольської міської
ради
Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи, 27.01.2021 13:53:00, 1002741800022021008, Зміна
інформації для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом.,
Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами Маріупольської міської
ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 28.01.2021
13:15:45, 1002741070023021008, Зміна інформації для здійснення зв'язку
з юридичною особою., Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами
Маріупольської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.07.2021
15:32:02, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою.
Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого).
Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань., Інше, Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами
Маріупольської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14.07.2021
08:52:44, 1010021070024000310, Зміна інформації для здійснення зв'язку
з юридичною особою. Зміна найменування юридичної особи (повного та/
або скороченого). Зміни до установчих документів, які не пов'язані
з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань., Рожкова Л.О., Департамент по роботі з
активами Маріупольської міської ради
Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи, 16.07.2021 10:48:44, 1010021800025000310, Зміна
повного найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;.,
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Рожкова Л.О., Департамент по роботі з активами Маріупольської міської
ради
Інформація для здійснення зв'язку:
+38(062)-958-84-20, https://dnuvs.in.ua/, info@dnuvs.in.ua
Дата та час формування витягу:
16.07.2021 12:35:42
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться
у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та
зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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