
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ
"БлАгодIЙниЙ оонд,,клуБ доБродIiв,,

Idенmафiкацiйнuй коd юрudачноi особu:
40709504

Мiсцез н ахо duсення юр ud ччноi о с о б а:
011ЗЗ, М,КИiВ, ВУЛИЦЯ еВГЕНА КОновАJтьIJ,я| Будинок 44-д, квдртирд зз8

[аmа mа номер запuсу в €dанаму depпcaBHoMy peecmpi юраdачнuх осiб, фiзuчнttхосiб-пiDпр uемцiв mа zролпаdськчж форму в ань :
02. 08 .20!6, ]_ 07о 102 о00-0 064з55

прiзваще, iлt'я mа по баrпьковi осiб, якi лtаюmь право вчаняmч юраduчнi oiii Bid iMeHiЮРаluЧНО'i ОСОба беЗ 
_dОВiРеНОСmi, у mому чuслi пidпасуваmа dozoBopat, mа налвнiсmьобмеаrcень tцоdо преdсmавнацmвi Bid iMeHi юрudачноt осооа або фiзачно.iособа-пilпрц€мця:

АРТЕМЕНКО МАРIя ОЛЕКСIIВНА (згlдно Статуту) керlвник



Прiзвuu4е, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право 7чuняmu юраdачнi dti Bib iMeHi

юрudачна'i особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmа ilozoBopu, mа наявнiсmь

ob*r*rnu tцоDО преdсmiвНuцmва Bid irпенi юрuduчноi особtl або фiзuчно'i

особu-пidпршемця:
вiдомостi вiдсутнi

,Щаmа mа номер запuсу про фяmmя на облiк, нqзва mа idенmuфiкацiйнi коОа opzaшi|

g*о*ur*акu, MiцDoiodiB, Пенсiйноzо фонdу Украtнu, в якuх юрuDuчна особа

перебувае на облilЕ:
0з. 0в. 2о16, головнЕ упрдвлт}lня рЕгIоныIьноI стдтистики, 2L680000

0з. 0 8.2оL6, 265516147900, дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у

пЕчЕрському рдЙонI головного упрдвлIння дФс у м,киевI, 39669861

(данi про взятшя на облiк як платника податкiв)
03. о в.2о16, 100о0000 681gLA | дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у

гIЕчЕрському рдЙонI головного упрдвлIння дФс у м,кисвI , з966986,7

(данi про взяття на облiк як гlлатника единого внеску)

не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнсIЙнОМУ ФОНДТ УКРАIНИ У ЗВ'ЯЗКУ

з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.201З N9 406-VII "Про внесення

змiн до деяких законодавчих aKTiB Украlни у зв'язку з проведенням

адмiнj-стративноi реформи"

,щанi про основнuй вuD економiчноi Diялtьносmi:

88.99 Надання iншо1 соцiально1 допомоги без забезпечення
проживання, н. в. а. у.

,щанi про ре€сmрацiйнuй номер плаmнuка еOuноzо внеску:

100000006B,79t4

юtас професiйно?о рuзuку вuробнuцmва плаmнuка €duноео внеа<у за основнuм Budotп

йоzо економiчноi diяльносmi:
вiдомостi вiдсутнi

,Щаmа mа час вudачi вuпuска:
08. 08 .2016 10: З9: З3

Внесено do реесmру:

Сфорлtовано dокуменm:

БородIнА о.в.

БородIнА о.в.


