
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: Лисак Марина Кирилівна від 13.05.2021
за кодом 347806255961 станом на 13.05.2021 17:49:59 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 39358226

До документу внести:
Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо

Вид установчого документа

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для
заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника
майна, керуючого санацією

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
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Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОЖЕН МОЖЕ", БО
"МБФ "КОЖЕН МОЖЕ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39358226

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 25-Б

Види економічної діяльності:
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання,
н. в. і. у. (основний);
87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;
88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб
похилого віку та інвалідів;
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання,
н.в.і.у.

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
ЛИСАК МАРИНА КИРИЛІВНА, 18.08.2014 - керівник

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 20.08.2014 Номер запису: 10711020000032495

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення
щодо припинення юридичної особи:
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Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+380979100657

Дата та час формування витягу:
13.05.2021 17:48:02

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 та
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.
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