
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42916077

Місцезнаходження юридичної особи:
03037, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4Г,
КВАРТИРА 5 0

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
28.03.2019, 1 073 102 0000 040019

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ДОЛЖЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА - керівник



Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особ и-п ідприєм ця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
29.03.2019, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
29.03.2019, 265819100334, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ 
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 39439980 
(дані про взяття на облік як платника податків)
29.03.2019, 10000001469828, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
ДПІ У СрЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 
39439980 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УТІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000001469828

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
відомості відсутні

Дата та час видачі виписки:
01.04.2019 10:08:50

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)

ГІНА М.С.



2658 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ 
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ 
________________ РАЙОН М.КИЄВА)________________

РІШЕННЯ №1926584600081_______________
в ід17.04.2019________________________________________ року

X про включення про виключення
про повторне включення про відмову у включенні (повторному 

включенні)
підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або

про зміну ознаки неприбутковості
про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі пункту 133.4 статті 133 Податкового 42916077 
кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН) _________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від _________________________ р. № _________________________ , ознака неприбутковості

Ознака неприбутковості 0032 - громадські об’єднання;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 28.03.2019
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, починаючи з якої визначається строк 
безперервної реєстрації неприбуткової організації

28.03.2019
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^Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.

Алла Парфьонова 482 34 63


