
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:   від  19.02.2016 за
№ 1000665051 станом на 19.02.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:  39209271

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

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛЬФАР", ГО "МОЛЬФАР"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS "MOLFAR"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39209271

Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Місцезнаходження юридичної особи:
03040, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТЕЛЬМАХА, БУДИНОК 6-А

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 
батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – 
юридична особа:
БАБАРИГА ПАВЛО ЯРОСЛАВОВИЧ, індекс 07101, Київська обл., місто 
Славутич, КВАРТАЛ БЄЛГОРОДСЬКИЙ, будинок 4, квартира 5; ЛІСОВСЬКИЙ
ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ, індекс 03127, м.Київ, Голосіївський район, 
ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 49, корпус 2, квартира 10; БІХУНОВ 
ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, індекс 01021, м.Київ, Печерський район, 
ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 11-1, квартира 6
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Види діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи:
відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
08.05.2014, 1 068 102 0000 036294

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МОЛЬФАР" У МІСТІ 
ВІННИЦЯ; 40283683; 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 
ЄРУСАЛИМКА, будинок 8

Місцезнаходження реєстраційної справи:
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві

Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної 
особи; 08.05.2014 10681020000036294; Павленко Ірина Миколаївна; 
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві 

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах; 26.01.2015 10681070001036294; 
Морозов Антон Віталійович; Відділ державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району 
реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції 
у місті Києві; зміна керівника юридичної особи 

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи; 18.02.2016 10681030002036294; Замойський Богдан 
Богданович; Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби 
Головного територіального управління юстиції у місті Києві 

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
18.02.2016 10681050003036294; Замойський Богдан Богданович; Відділ
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державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Голосіївського району реєстраційної служби Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві; зміна повного 
найменування, зміна скороченого найменування 

Номер, дата та час формування витягу:
1000665051, 19.02.2016 14:08:43

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 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.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції  України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки,
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи
та електронний документообіг",  мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути
перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
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