№ 092^31
е д и н и й ДЕРЖАВНИИ РЕ6СТР ЮРИДИЧНИХ ОС1Б ТА Ф13ИЧНИХ ОС1Б-ПЩПРИ6МЦ1В

ВИПИСКА
з €диного державного реестру юридичних oci6
та ф1зичних ос1б-пвдприемщв
БЛАГОДЕЯНИИ ФОНД РЕКОНСТРУКЦП ТА
РОЗВИТКУ"€ДИНА KPAIHA"

1дентифтацшний код юридичноИ особи,
39173696
ЛИсцезнаходження юридичног особи:
08131, КИ1ВСБКА о б л ., киево-святошинський РАЙОН, СЕЛО
СОФ11ВСБКА БОРЩАГ1ВКА, ВУЛИЦЯ КИ1ВСБКА , БУДИНОК 24
Дата та номер запису в единому державному peecmpi юридичних осгб та фЬичних
оыб-тдприемщв про проведения державно!ресстрацп:
09.04.2014, 1 339 102 0000 009829

Пргзвище, гм 'я та по батьков'г oci6, ям мають право вчиняти юридичш дй вid meni
юридичног особи без doeipenocmi, у тому 4ucni nidnucyeamu договори, та наявтстъ
обмежень щодо представництва eid meni юридичног особи або фЬичног
особи-тдприемця:
МАЙБОРОДА ГАННА АНАТОЛIIВНА - кер1вник
ПрЬвище, ш 'я та по 6ambKoei oci6, ят мають право вчиняти юридичш dil eid гмет
юридичног особи без doeipenocmi, у тому числ1 nidnucyeamu договори, та наявтстъ
обмежень щодо представництва eid iMeni юридичног особи або фЬичног
особи-пidnpueM ця:
в1домост1 в1дсутн1
Дата та номер запису про езяття на облт, назва та 1дентнф1кацшт коди оргате
статистики, Mindoxodie, Пенсшного фонду УкраХни, в яких юридична особа
перебувае на облту:
10.04.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕП0НАЛБН01 СТАТИСТИКИ,
21680000
10.04.2014, 101314045900, ДП1 У КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ P-HI ГУ
М1НДОХОД1В У КИ1ВС, 38738300 (дан1 про взяття на обл1к як
платника податк1в)
10.04.2014, 10000000174331, ДП1 У КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ P-HI ГУ
М1НДОХОД1В У КИ1ВС, 38738300 (дан! про взяття на обл1к як
платника единого внеску)

Не пл-длягае постанови,! на обл±к в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украхни в!д 04.07.2013 № 406-VII
"Про внесения зм!н до деяких законодавчих акт1в УкраХни у
зв'язку з проведениям адм1 н1 стративно1 реформи"
Дат про основний вид економгчног д1яльности
88.99 Надання л_ншо1 соц1ально1 допомоги без забезпечення
проживания, и. в. i. у.
Дат про реестрацшний номер платника единого внеску:
10000000174331
Клас професшного ризику виробництва платника edиного внеску за основним видом
його еконолйчиог д1япьности
1
Дата та час видач1 еиписки:
14.04.2014 16:46:35

Державний реестратор
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ВЛАСЮК A. В

MIHICTEPCTBO ДОХОД1В I ЗБОР1В УКРА1НИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦШ
У КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОШ ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ
М1НДОХОД1В У КШВСЬКШ ОБЛАСТ1
вул. Ломоносова, 34 м. Вишневе, 08132 тел.(04598) 5-21-77; факс( 04598) 6-12-04; 406-09-47, e-mail:
dpi 1013@ukr.net КОД СДРПОУ 38738300

гзчоа гоы №
Р1ШЕННЯ № 159
вш 27 серпня 2014 року
про внесения, повторне внесения, выключения, вщмову у внесеиш
установи (оргашзацй*) до/з Реестру неприбуткових установ та оргашзацш
або присвоения установ1 (оргашзаци) 1ншо1 ознаки неприбутковоеп.
(гкщлбне шдкреслити)
На шдстав1 пункту стагп 157 роздшу III Податкового кодексу та реестрацшно'1 заяви (за формою 1-РН)

БЛАГОДШНА ОРГАН13АЦ1Я "БЛАГОДЕЯНИЙ ФОНД
РЕКОНСТРУКЦП ТА РОЗВИТКУЧДИНА KPAIHA"_________
(повне найменування неприбутково‘1 установи (оргашзаци))

39173696
(код СДРПОУ)
08131, КИСВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФИВСЬКА БОРЩАГ1ВКА, ВУЛ. КИЮСЬКА, БУД. 24
(мюцезнаходження неприбутковоУ установи (оргашзаци))
Номер ршення про внесения до Реестру неприбуткових установ та оргашзацш:
Дата
№ ___
Ознака неприбутково'1 установи (оргашзаци)______
(заповнюеться у раз1 повторного внесения, виключення до/з Реестру неприбуткових установ та оргашзацш
або присвоения установ1 (оргашзаци) шшоТ ознаки неприбутковосп_______________

Ознака неприбутково'1 установи (орга^Щ |Д ||с^|(
Перший заступник начальника ДШ

Прим1рник ршення отримано:
Л.

Ъсад^бсббй^станов и
оргашзаци), яка отримала ршення)

20
(дата отримання ршення)

Вик: 1льченко (04598)5-29-51
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року

