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Щодо державноi реестрацii змiн

Управлiнням державноi реестрацii Щентрального,мiжрегiонЕtJlьного
управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. КиiЪ) розгляIIуто з€tяву та iншi документи
ПРОФСШЛКИ СПIВРОБIТНИКIВ ГОЛОВНОГО УIIРАВЛIННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖI4ВСЛУ}I(БИ В КЙВСЬКIЙ ОБЛАСТI.

За резулътатами розгляду поданих документiв вiдповiдно до гryнкту 1

частини першоi cTaTTi 25 Закону Украiни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадсъких формувань>,
пункту 16 роздiлу II Порядку державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв та цромадських формувань, що не мають статусу юридичноi
особи, затвердженого нак€}зом MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 09.02.2016
J\Ъ 35915, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни а9.02.20Lб за
Ns 200/28330, 22.|2.2021 прийнято рiшення про державну реестрацiю змiн до
вiдомостей ПРОФСШJIКИ СПIВРОБIТНИКIВ ГОЛОВНОГО YTIPABЛIHIUI
дЕрtrtпродспоживслужБи в
Сдиному державному peccTpi юрид

ЩСЪКIЙ ОБЛАСТI, що мiстяться в

гр ом адс ьк их ф орrув ань .

Щодаток:наlарк.вlпр,

начальник

Сергiй IЛЛIЧОВ 294 6| 24

iталiна КЛАГIЦУНЯК



ЦЕНТРАЛЬНЕ МIЖРЕГIОН.AJБНЕ УПРАВЛIННЯ
MIHICTEPCTBA IостицII (vI. киIв)

рIшЕння
про державну реестрацiю змiн до вiдомостей ПРОФСПIЛКИ

СПIВРОБIТНИКIВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖПРоДсПоЖиВСлУЖБи В кИiВСькIЙ оБЛАсТI, що мiстяться в
€диному державному pe€cTpi юридичних осiб, фiзичнихосiб-пiдприемцiв та

громадських формувань

22.|2.202| Jф 428

Я, заступник начаJIьника вiддiлгу державноi реестрацiI друкованих
засобiв масовоi iнформацii та громадських формувань у Киiвськiй областi
Управлiння державноТ реестрацii Щентрального мiжрегiон€lJlьного управлiння
MiHicTepcTBa юстицii (м. Киiв) Iллiчов Сергiй Олександрович, розгляЕув з€tяву

щодо державноi реестрацii юридичноТ особи - цромадського формування та
iншi документи IIРОФСШJIКИ СШВРОБIТНИКIВ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIНFUI ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(далi - Органiзацiя), що надiйшли 13.|2.202l для державноТ реестрацiТ змiн до
вiдомостей Органiзацii, що мiстяться в €диному державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та |ромадських формувань, за
пiдписом особи, яка мас право представляти Органiзацiю для здiйснення
реестрацiйних дiй Кривошеева Анатолiя Олексiйовича та встановив, що
документи вiдповiдаютъ вимогам cTaTTi Зб Констиryцii Украiни, Закону
Украiни <Про професiйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi>>, cTaTTi 15,
частинi четвертiЙ cTaTTi I7 Закону УкраiЪи <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та цромадських формувань>>.

Вiдповiдно до шункту 1 частини першоi cTaTTi 25 Закону Украiни <Про
державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
громадських формувань>, пункту 16 роздiлу II Порядку державноI реестрацii
юридшIних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та |ромадських формувань, що не
мають статусу юридичноi особи, затвердженого наказом MiHicTepcTBa юстицii
УкраiЪи вiд 09.02.201-6 JE 35915, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 09.02.201б за J\Ъ 2001283З0

ВиРIШИВ:
провести державну ресстрацiю змiн до

СПIВРОБIТНИКIВ головного
дЕржпродспоживслужБи в киiвсъкIЙ
Сдиному державному peecTpi юридичних осiб,
громадських фор*увань.

вiдомостей ПРОФСПIЛКИ
упрлвлIннlI

ОБЛАСТI Iцо мiстяться в

фiзичнихосiб-пiдприемцiв та

Засryпник начальника вiддiлу Сергiй IЛЛIЧОВ


