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№ 1004026819 Стор. 1 з 2 

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:  від 29.05.2018 за 

№ 1004026819 станом на 29.05.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  38138949 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ІНСТИТУТ 

РЕСПУБЛІКА", ГО "ВГО "ІНСТИТУТ РЕСПУБЛІКА" 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 

наявності: 

відомості відсутні 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

38138949 

Організаційно-правова форма: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 

державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 

якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 

відомості відсутні 

Місцезнаходження юридичної особи: 

02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 44-Б, 

КВАРТИРА 65 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 

засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 

особи, якщо засновник – юридична особа: 

фізичні особи-члени організації, розмір внеску до статутного фонду - 

0.00 грн. 

Види діяльності: 

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

Відомості про органи управління юридичної особи: 

відомості відсутні 
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Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 

(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 

вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 

договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи: 

ЧЕМЕРИС ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник 

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, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": 

15.03.2012, 1 065 102 0000 015788 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 

Дані про реєстраційні дії: 

Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 

15.03.2012 10651020000015788; Швагер Наталя Михайлівна; Дарницька 

районна в місті Києві державна адміністрація  

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 

06.12.2016 10651050001015788; Єфимець Юлія Сергіївна; Головне 

територіальне управління юстиції у м. Києві; зміна повного 

найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни  

Номер, дата та час формування витягу: 

1004026819, 29.05.2018 15:50:06 

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 зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 

проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 

витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 

документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 

може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 

https://usr.minjust.gov.ua/
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Інформація про діяльність ГО «ВГО «Інститут «Республіка» за 2018 рік 

“Активна Громада” об’єднує активних громадян, соціальні рухи та організації з метою 

сприяти просвіті,  самоорганізації місцевих громад та вирішувати актуальні проблеми в 

містах. 

Уперше ВІ стартувала в грудні 2014-го у двох пілотних населених пунктах Київської 

області – с. Тарасівка та м. Богуслав.  У 2018 році ініціатива вже була представлена у 31 

населеному пункті України. 

«Активна Громада» була ініціатором та учасником таких національних кампаній щодо 

просування реформ протягом 2015 – 2018 рр. – «Задай курс владі», «Сильна Громада-

Сильна Демократія», «Стеж за грошима», «Успішна Громада», «Активна Громада: 

децентралізація», «Активна Громада: право вибору». 

У 2018 році  “Активною Громадою” активно реалізувалися два основні проекти - 

“Активна Громада: право вибору” та “Задай курс владі”. 

 

Клуби “Активної Громади” 

 З метою ще більшої активізації громадян на постійній основі впродовж 2018 року 

координатори працювали над організацією клубів “Активної Громади” та долученням 

громадян до них. До клубів входять активні жителі міст, волонтери Активної Громади, 

представники громадських організацій, політичних партій, держслужбовці, підприємці 

та інші активні мешканці міст.  Клуби “Активної Громади” створені та функціонують у 

25 містах.  
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Тренінги 

У більшій частині міст координатори проводили тренінги із використанням 

інструментів участі, антикорупційної тематики, громадської активності, виборчої 

реформи. Впродовж року відбулося таких 67 тренінгів за участі 1236 осіб. 

Марафони з політичних реформ 

Впродовж року координатори також працювали над організацією локальних марафонів 

із політичних реформ. Таких заходів пройшло 33 (28 локальних, 4 міжрегіональних і 1 

національний) за участі близько 2000 громадян. Марафони стали яскравим майданчиком 

для об`єднання та співпраці експертів Інституту Республіка та партнерів - міжнародних 

та українських організацій (NDI, SACCI, IFES, IRI, Центр “Ейдос”, Опора, КВУ, 

Бігус.інфо, Чесно та інші), представників політичних партій місцевих осередків. 

 

Форум «Активної Громади» 

      Захід відбувся 21-22 червня у м. Київ за організації програми сприяння громадській 

активності «Долучайся!», Національний Демократичний Інститут та Інститут 

«Республіка». Форум відвідали понад 200 учасників із різних куточків не тільки 

України, але й частин світу (Азії, Африки). Учасникам вдалося представляли різні 

верстви населення та професії, та створити країну на Марсі під час гри 

«Державотворення». 

Публічні консультації у містах «Активної Громади». 

Проект “Задай курс владі” спрямований на побудову діалогу на налагодження співпраці 

між владою та громадою у 30 містах через запровадження публічних консультацій та 

формування пріоритетів розвитку міст; а також на підвищення підзвітності міських голів 

перед громадянами та організацію звітів міських голів у 13 містах України. 

Станом на січень 2019 року всього відбулося 34 публічних консультацій (за 2018 рік – 

32) у 19 містах (Полтава - 1, Дрогобич - 5, Добропілля - 3, Южне - 1, Зіньків - 1, Ужгород 
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– 6, Суми - 1, Львів - 2, Скадовськ - 1, Кам'янець-Подільський - 2, Житомир - 1, 

Кропивницький - 3, Хмельницький - 1, Одеса - 1, Бар - 1, Черкаси - 1, Чернівці - 1, 

Жмеринка - 1, Запоріжжя - 1):  

- 3 з них в радах, які не входять до проекту: Полтавська облрада; Одеська ОДА; місто 

Бар, Вінницької області. 

Участь у консультаціях взяло близько 19 350 осіб (сума кількості голосів по всім 

завершеним публічним консультаціям) 

Меморандуми про співпрацю підписані у 22 містах у різних куточках України: 

Дрогобич, Полтава, Добропілля, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Запоріжжя, 

Житомир, Скадовськ, Кам'янець-Подільський, Львів, Рівне, Полтавська облрада, Южне, 

Харків, Суми, Жмеринка, Бар, Знам'янка, Кропивницький, Одеська ОДА, Чернівці. 

 

 

Отримана грантова підтримка протягом 2018-2019 рр.: 

1) Проект «Сприяння виборчому праву внутрішньо переміщених осіб через 

соціальнополітичний театр» від Фонду сприяння демократії Посольства США; 

бюджет – 22 тис. дол.; термін – 12 міс. 

2) Проект «Активна Громада: право вибору» впроваджується за підтримки 

Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки 

американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID). Бюджет – 105 090 USD; термін: 10 місяців. 

3) Всеукраїнська кампанія «Задай курс владі!» реалізується за підтримки 

Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин (NDI). 

Кампанія реалізовується у 30 містах в частині організації публічних 

консультацій, серед яких 18 обласних центрів і 12 малих міст;  в частині сприяння 
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публічного звітування міських голів Інститут виконує проект в 12 малих містах 

та в 1 обласному центрі. Бюджет - 201 972 USD; термін: 18 місяців. 

 

Матеріально-технічна база та кадрове забезпечення 

Інститут "Республіка" знімає офіс у м. Київ, з технічним обладнанням (комп’ютери, 

принтери). 

Інститут "Республіка" має команду з 9 осіб київського офісу, волонтерів та понад 50 

координаторів з інших міст України. Інститут "Республіка" підписав понад 150 

меморандумів про співпрацю з навчальними закладами, міськими адміністраціями, 

обласними державними адміністраціями, бібліотеками, молодіжними хабами, ЗМІ, з 

якими ми будемо співпрацювати під час реалізації цього проекту. 

 


