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Управлінням державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у місті Києві розглянуто заяву про державну реєстрацію 
створення юридичної особи та інші документи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ».

За результатами розгляду поданих документів відповідно до пункту 1 
частини першої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
пункту 14 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 
2016 року № 359/5, 28.03.2019 року прийнято рішення про державну 
реєстрацію створення юридичної особи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
МЕДИЦИНИ».

Додаток: рішення на 1 арк.. в 1 примірнику.
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ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ

РІШЕННЯ

про державну реєстрацію створення юридичної особи

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

«28» березня 2019 року № 868

Я. головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів 
масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції у місті Києві - державний 
реєстратор Лугіна Марія Сергіївна, розглянула заяву про державну реєстрацію 
створення юридичної особи та інші документи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 
•(далі -  Організація), подані 26.03.2019 для державної реєстрації створення 
Організації, особою, яка має право представляти Організацію для здійснення 
реєстраційних дій Охрименком Олександром Анатолійовичем встановила, що 
документи відповідають вимогам статті 36 Конституції України, Закону України 
«Про громадські об єднання», статті 15, частині першій етап і 17 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 25 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», пункту 14 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 
лютого 2016 року № 359/5,

ВИРІШИЛА:
провести державну реєстрацію створення юридичної особи 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
ДОПОМОГИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ».

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції 
у місті Києві - державний реєстратор


