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ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СПІВПРАЦІВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО 

АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Ідентифікаційний код юридичної 37107836 
особи 

10031, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., 
МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 
БУДИНОК 96 

Місцезнаходження юридичної 
особи 

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місце проведення 
державної реєстрації 

Дата проведення 
державної реєстрації 

1 305 102 0000 007913 Номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних 
осіб-підприємців 

КОРЧЕВНА А. А Державний реєстратор 



І ' с 
т 

Ф ф 
ф 
Г < 
і ф 
ш Щ 
п і ф 
щ 
Ж 

Ф 
ф 
щ [•§ 
ч 

г 

ІБ-ПІДПРИШЦІВ 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ВИТЯГ 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців 

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" на запит: ПИЛИПЧУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА від 
23.09.2010 за № 7067876 станом на 23.09.2010 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Ідентифікаційний код: 37107836 
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО 
АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Повне та скорочене найменування англійською мовою у разі їх наявності: 
відомості відсутні 
Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР: 
10062002348 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 
37107836 
Місцезнаходження: 
10031, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. 
ЩОРСА, БУДИНОК 96 
Дата державної реєстрації юридичної особи: 
09.06.2010 
Статус відомостей про юридичну особу: 
підтверджено 
Стан юридичної особи: 
зареєстровано 
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№ 7067876 Стор. .1 з ?. _ 



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: ОЛІФІР ІРИНА 
АНДРІЇВНА від 31.05.2016 за №21977923 станом на 31.05.2016 відповідно до наступних" 
критеріїв пошуку: 

КодЄДРПОУ: 37107836 
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: 
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО 
АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності: 
відомості відсутні 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 
37107836 
Організаційно-правова форма: 
ПРОФСПІЛКА 
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 
відомості відсутні 
Місцезнаходження юридичної особи: 
10031, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. 
ЩОРСА, БУДИНОК 96 
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: 
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ВИПИСКА 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СПІВПРАЦІВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО 

АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
37107836 

Місцезнаходження юридичної особи: 
10031, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, 
БУДИНОК 96 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань: 
09.06.2010, 1 305 102 0000 007913 

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-п ідпр иєм ця: 
ОЛІФІР ІРИНА АНДРІЇВНА - 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: 
ОЛІФІР ІРИНА АНДРІЇВНА 

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: 
10.06.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000 
11.06.2010, 11621, ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
39904577 (дані про взяття на облік як платника податків) 
10.06.2010, 27045425/06274, ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39904577 (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-Л/ІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи" 

Дані про основний вид економічної діяльності: 
94.20 Діяльність професійних спілок 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 
27045425/06274 

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності: 
1 

Дата та час видачі виписки: 
12.09.2018 09:14:19 

Внесено до реєстру: 

Сформовано документ: 
(підпункт 4 пункту 1 Наказ 

Міністерства юстиції Україн 
від 25 листопада 2016 року 
3359/5) 


