
 

 

 

 

 

ВИПИСКА 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТВОРИТИ ДОБРО" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

37206724 

Місцезнаходження юридичної особи: 

54010, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ 

КОМУНИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 007 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань: 

22.07.2010, 1 522 102 0000 020220 

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: 

БІЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ - 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 особи-

підприємця: 

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: 

23.07.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 

21680000  

23.07.2010, 37729, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 

РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ 

ОБЛАСТI (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН), 39554010 (дані про взяття на облік 

як платника податків)  

01.11.2012, 1403023321, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У 

МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН), 39554010 (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-VII 

"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: 

1403023321 

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 

його економічної діяльності: 

1 

Дата та час видачі виписки: 

13.10.2016 09:44:24 

Внесено до реєстру: 

 ПАВЛЮК О.О. 

 

Сформовано документ: 
 (Ст. 25 нового закону - 

Порядок проведення державної 

реєстрації та інших 

реєстраційних дій) 

ПАВЛЮК О.О. 

 


