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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 28.09.2016 за 

№ 1001464052 станом на 28.09.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  38664889 

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: 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОСМІШКА ДИТИНИ", ЗО БФ 

"ПОСМІШКА ДИТИНИ" 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 

наявності: 

відомості відсутні 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

38664889 

Організаційно-правова форма: 

БЛАГОДІЙНА 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: 

69037, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, БУДИНОК 214, КВАРТИРА 51 

Види діяльності: 

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, 

н. в. і. у. 

Відомості про органи управління юридичної особи: 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
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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": 

25.04.2013, 1 103 102 0000 034326 

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, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань": 

відомості відсутні 

Назва установчого документа: 

Статут 

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 

модельного статуту: 

відомості відсутні 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 

0677648999, 0988556666 

Дані про реєстраційні дії: 

Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 

25.04.2013 11031020000034326; Сергеєва Тетяна Іванівна; Виконавчий 

комітет Запорізької міської ради  

Внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про 

юридичну особу; 02.07.2014 11031440001034326; Сергеєва Тетяна 

Іванівна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради  

Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною 

адресою; 07.07.2014 11031430002034326; Сергеєва Тетяна Іванівна; 

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради  

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 

змінами в установчих документах; 09.09.2015 11031070003034326; 

Воронова Юлія Володимирівна; Реєстраційна служба Запорізького 

міського управління юстиції; зміна додаткової інформації  

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 

21.09.2016 11031050004034326; Тізенберг Дар'я Дмитріївна; Приватний 
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нотаріус Тізенберг Д.Д.; зміна місцезнаходження, зміна складу або 

інформації про засновників  

Номер, дата та час формування витягу: 

1001464052, 28.09.2016 09:31:46 

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/

