Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора влада та активна
громада»

Найменування інституту громадянського
суспільства
Назва проекту

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект
(словами, зазначити лише один напрямок)
Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
коштів
Строк реалізації проекту

Благодійна організація "Благодійний
фонд "Блакитний лотос"
"Мальовниче місто - Київ"
("Привітне місто - Київ")
Соціальні ініціативи, спрямовані на
поліпшення благоустрою та
природного середовища столиці
255 000 грн.
199 000 грн.
7 місяців

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації,
місце знаходження організації, телефон, факс, email

Нікітін Олег Вікторович, 02034, м. Київ,
вул. Миколи Лаврухіна, буд.11, кв. 59,
тел: +38 068 100 97 06, e-mail:
cf.bluelotus@gmail.com

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Нікітін Олег Вікторович, 02034, м. Київ,
вул. Миколи Лаврухіна, буд.11, кв. 59,
тел: +38 068 100 97 06, e-mail:
cf.bluelotus.oleh.nikitin@gmail.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення),
скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції)
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;
4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом
останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела
фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або
уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

Президент БО "БФ Блакитний лотос"
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Нікітін О.В.

Проект:
"Мальовниче місто - Київ"
("Привітне місто - Київ")

Найменування інституту громадянського суспільства:

"Благодійна організація "Благодійний фонд "Блакитний лотос"

Анотація проекту
Благодійна організація "Благодійний фонд "Блакитний лотос" в рамках міського
конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», пропонує
проект "Мальовниче місто - Київ", який срямований на поліпшення благоустрою та
природного середовища столиці.

Останнім часом в Києві з'явилось багато муралів і просто красивих малюнків-графіті, які без
сумніву є візитівкою столиці. Однак разом з цим, ми бачимо багато малюнків які псують
зовнішній вигляд будинків, парканів і іншої інфраструктури міста - це і неохайні граффіті,
нецензурні і неумісні написи, і навіть реклама незаконних послуг.
"Мальовниче місто - Київ" - проект спрямований на поліпшення загального благоустрою в усіх
районах столиці, як в центральних, так і в віддалених спальних районах. Також ця программа
спрямована на боротьбу зі злочинністю, при її створенні ми керувались "Теорією розбитих
вікон" - программа двох нью-йорських криміналістів Уілсона і Келлінга, яка дозволила шефу
поліції Вільяму Браттону і меру Роберту Джуліані у 1994 році скоротити рівень тяжких і середніх
злочинів у Нью -Йорку на 75% буквально за 2 роки.
Про "Теорію разбитих вікон" і важливість программи "Мальовниче місто - Київ" з огляду на
боротьбу з крімінагенною обстановкою в столиці буде детальніше расказано в описі
программи.

Упродовж строку реалізації проекту "Мальовниче місто - Київ", який складає 7 місяців,
передпачено зробити наступне:






узгодити з КМДА перелік типів зображень які підлягають прибиранню
відкрити районні офіси-осередки проекту на час виконання программи і залучити
достатньу кількість волонтерів (до программи можуть активно долучатись внутрішньо
переміщені особи - безробітні)
прибрати зі стін будинків, парканів і інфраструктури міста Києва до 95% зображень які
підпадають під узгоджений перелік і псують зовнішній вигляд міста
надати Києву вигляд приємного і благополучного міста

Хочемо додати, що БО "БФ "Блакитний лотос" має досвід реалізації такого проекту в
Деснянському районі столиці в 2015-2017 рр. І на власні очі бачила результати такої работи, які
проявлялись в загальному поліпшенні вигляду району і гарному настрої його мешканців.

Загальна інформація про проект

"Благодійна організація "Благодійний фонд "Блакитний лотос" була створена 16 грудня 2016
року за ініціативою її керівника Нікітіна Олега Вікторовича. Створенню організаціїї, передувало
здобуття керівником і волонтерами організації, значного досвіду в роботі з міжнародною
гуманітарною допомогою в зону АТО, в дитячі будинки для дітей, чиї батьки загинули в
наслідок конфлікту на сході України та в притулки для бездомних тварин. В 2016 році постало
питання розширення напрямів роботи організації у сфері соціальних і громадських програм і
організація була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань та внесена в Єдиний реєстр отримувачів міжнародної
гуманітарної допомоги Міністерством соціальної політики України.
Фонд створений з метою здійснення благодійної діяльності в сфері гуманітарної допомоги
постраждалим від конфлікту на сході України, безкорисного служіння людям, гармонічного
розвитку молоді України на фізичному, соціальному, інтелектуальному і духовному рівні,
створення сприятливих умов для цілісного розвитку особистості і суспільства, співробітництва з
іншими державами, міжнародними організаціями для пошуку й дослідження, а також
розв'язвння нагальних проблем в екології, освіті, охороні здоров'я, з питань захисту дітей,
надання допомоги малозабезпеченим особам похилого віку, пропаганди здорового способу
життя та сімейних цінностей в Україні.
Загальна чисельність учасників БО "БФ "Блакитний лотос" становить 14 осіб. При виконанні
проектів і программ з учасників формується штат керівників та ассистентів проектів.
Для виконання окремих проектів і программ при необхідності, БО "БФ "Блакитний лотос" може
залучати від 15 до 50 волонтерів.
Органами управління БО "БФ "Блакитний лотос" є Загальні збори учасників і Президент.
Загальні збори учасників є вищим органом управління Фонду, вони складаються з учасників
Фонду або їх уповноважених представників.
Виконавчим органом Фонду є Президент - Нікітін О.В., який є засновником Фонду і діє від імені
Фонду.
Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних
коштів та інших джерел фінансування:



чисельні проекти доставки гуманітарної допомоги в зону АТО та в дитячі будинки
прифронтової зони, 2015 –2017 рр.
проект "Мальовниче місто" - реалізований в окремих мікрорайонах Деснянського
району міста Києва, 2015 –2017 рр.

Проекти реалізовані за рахунок коштів учасників Фонду та благодійних внесків та пожертв.

Опис програми
Проект "Мальвниче місто - Київ" перш за все спрямований на вирішення проблеми боротьби зі
злочинністю в місті Києві а також на поліпшення зовнішньошо вигляду міста і покращення умов
життя для киян.
Як вже було сказано в Анотації до проекту, за його основу була взята "Теорія розбитих вікон"
яка народилася в США в 1980х роках у Нью -Йорку.
Коротко про суть "Теорії розбитих вікон":
«... У 1980-х роках Нью-Йорк був схожий на пекло. Там відбувалося понад 1 500 тяжких
злочинів щодня. 6-7 вбивств на добу. Вночі по вулицях ходити було небезпечно, а в метро
ризиковано їздити навіть удень...»
Місто було в лещатах найлютішої епідемії злочинності в своїй історії.
Але потім сталося незрозуміле. Досягнувши піку до 1990-го року, злочинність різко пішла на
спад. За найближчі роки кількість вбивств знизилася на 2/3, а число тяжких злочинів наполовину. До кінця десятиліття в метро відбувалося вже на 75% менше злочинів, ніж на
початку.
З якоїсь причини десятки тисяч злочинців перестали порушувати закон. Що сталося?
«Розбиті вікна» - це дітище криміналістів Уїлсона і Келлінга. Вони стверджували, що
злочинність - це неминучий результат відсутності порядку. Якщо вікно розбите і не засклено, то
люди які проходять повз вирішують, що всім наплювати і ніхто ні за що не відповідає.
Незабаром будуть розбиті і інші вікна, і відчуття безкарності розповсюдиться на всю вулицю,
посилаючи сигнал всій окрузі. Сигнал, який закликає до більш серйозних злочинів ».
Нідерландські соціологи підтверджують цю думку. Вони провели серію цікавих експериментів.
Наприклад, такий. З велосипедної стоянки біля магазину прибрали урни і на рулі велосипедів
повісили рекламні листівки. Стали спостерігати - скільки народу кине флаєри на асфальт, а
скільки посоромиться. Стіна магазину, біля якого припарковані велосипеди, була ідеально
чистою.
Листівки кинули на землю 33% велосипедистів.
Потім експеримент повторили, попередньо розмальовані стіну беззмістовними малюнками.
Насмітили вже 69% велосипедистів.
Але повернемося в Нью-Йорк. В середині 1980-х в нью-йоркському метрополітені помінялося
керівництво. Новий директор Девід Ганн почав роботу з ... боротьби проти графіті. Не можна
сказати, що вся міська громадськість зраділа ідеї. «Хлопець, займися серйозними питаннями технічними проблемами, пожежною безпекою, злочинністю ... Не витрачай наші гроші на
дурниці!» Але Ганн був наполегливий: «Графіті - це символ краху системи. Якщо починати
процес перебудови організації, то першою повинна стати перемога над графіті. Чи не вигравши
цієї битви, ніякі реформи не відбудуться. Ми готові впровадити нові поїзди вартістю в 10 млн.
Доларів кожен, але якщо ми не захистимо їх від вандалізму - відомо, що вийде. Вони
протримаються один день, а потім їх спотворять».
У 1994 році мером Нью-Йорка обраний Рудольф Джуліані. Він забрав Вільяма Браттона, який
успадкував методи Девіда Ганна, з транспортного управління і призначив шефом поліції міста.

Заслуга мера була безсумнівна - він дав команду розвинути стратегію в масштабах всього НьюЙорка.
Поліція зайняла принципово жорстку позицію по відношенню до беззмістовних настінних
малюнків.
Рівень міської злочинності став різко падати - так само швидко, як в підземці. Начальник поліції
Браттон і мер Джуліані пояснюють: «Дрібні і незначні, на перший погляд, проступки служили
сигналом для здійснення тяжких злочинів».
Ланцюгова реакція була зупинена. Наскрізь кримінальний Нью-Йорк до кінця 1990-х років став
найбезпечнішим містом Америки. Чарівний стоп-кран спрацював.

Опираючись на цю інформацію з історії, БО "БФ Блакитний лотос пропонує наступне:
В рамках програми пропонується створити районні осередки-офіси (можуть бути створені на
базі шкіл або районних адміністрацій, інших недержавних організацій) для боротьби з
настінними зображеннями. До роботи в цих осередках будуть залучатися волонтери проекту і
внутрішньо переміщені особи - безробітні.
Оскільки БО "БФ "Блакитний лотос" має досвід такої роботи в Деснянському районі міста
Києва, пропонуємо таку схему роботи:
Виділяються типи настінних зображень які дійсно псують вигляд будинків, парканів,
інфраструктури, які є беззмістовними і несуть неприємні враження (перелік малюнків
узгоджується з КМДА).
Створюється 10 осередків проекту в кожному з районів Києва. Кожен район розбивається на 56 територій (на 5-6 рівних частин). На кожен з таких офісів назначається асистент проекту і
група від 5 до 10 волонтерів.
Асистент з керівником групи волонтерів проходять територію на яку заступає група, фотографує
і відмічає на карті ті місця і скупчення малюнків які треба прибрати. Паралельно
прораховується необхідна кількість і тип матеріалів (витрати фарби на м2, колір). Після цього
асистент з керівником групи окреслює волонтерам план роботи - що потрібно зафарбувати, які
малюнки залишаються і надає перелік (узгоджений з КМДА) а також фото і карти території з
відмітками, які були зроблені під час обходу.
Керівник групи отримує необхідну за кольором і типом кількість матеріалів (фарба балонна,
фарба водоемульсійна, дробини, распіратори, валіки, тощо) під звітність.
Після ціого група заступає до роботи в заданому районі. Керівник фотографує прибрані ділянки
і звітує про використання матеріалів (за роздрукованою формою).
Асистент проекту перевіряє виділені ним місця і усю територію. Якщо потрібно доопрацювати
певні місця, група повертається до них.
Роботи у місцях з великим скупченням людей проводяться у вечірній і нічний час.
На одній території асистент і група працюють місяць, таким чином за 6 місяців одна група
очищує весь район.

Метою нашого проекту є зниження загальної криміногенної обстановки в місті Києві,
покращення зовнішнього вигляду міста, надання йому дійсно европейського вигляду, такого
де приємно гуляти і дітям і дорослим.
Основне завдання - прибрати беззмістовні і неприємні для душі і ока малюнки і написи,
залишаючи ті які є охайними і несуть гарні відчуття.

План виконання проекту
Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення етапу

Етап
підготовки

Узгодження з КМДА типів і
зразків беззмістовних
малюнків, відкриття
осередків на базі шкіл або
районних адміністрацій,
донабір волонтерів проекту,
закупка основної частини
матеріалів
Ділення кожного райрну на
5-6 територій, сканування
асистентом і керівником
групи всього району і
першої території з якої
почнеться работа
Работа волонтерів на всіх
територіях (5-6) в усіх
районах, перевірка
виконання плану
асистентами
Доопрацювання об'єктів
після перевірки
асистентами

Етап
скануванн
я території

Основний
етап
роботи

Етап
доопрацю
вання

Строк
реалізації
етапу
1 місяць

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)
Нікітін О.В. , президент фонду

14 днів

Президент, асистент пректу

5 місяців

Президент, асистент проекту,
керівник групи волонтерів

1 місяць

Президент, асистент проекту

Очікувані результати проекту:
Прибрати до 95% беззмістовних настінних малюнків в усіх районах Києва.
Внаслідок цього очікується зниження кількості злочинів на 60-75% впродовж декількох років, а
також поліпшення загального настрою мешканців міста.

Цільовою аудиторією проекту є всі мешканці міста Київа та гості міста.

Способи інформування громадськості про хід та реалізацію проекту:
Телебачення, радіо, інтернет-видання, соціальні мережі, може бути створений окремий сайт
проекту (перелік медіа планується узгодити з КМДА).

Для реалізації проекту очікується отримати 80% (199 000 грн.) фінансування за рахунок
бюджетних коштів, 20% (56 000 грн.) - за рахунок бюджету БО "БФ "Блакитний лотос".

Кошторис витрат на реалізацію проекту

№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

1
1.

2
Витрати на закупку
матеріалів

3

Фарба фасадна

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету
м.Києва,
грн.
4

Сума
коштів
з інших
джерел
, грн.
5

Власни
й
внесок
організ
ації,
грн.
6

Загальна
сума коштів
на
реалізацію
проекту,
грн.
7

167 000

-

-

167 000

3 000

-

-

3 000

3 000

-

-

3 000

3 000

-

-

3 000

Кількість
кілограмів2650 кг.
Ціна за літр- 63
грн.

Валіки

Кількість
одиниць- 300
шт.
Ціна за
одиницю- 10
грн.

Распіратори

Кількість
одиниць-300
шт.
Ціна за
одиницю- 10
грн.

Рукавиці

Кількість
одиниць- 300
шт.
Ціна за
одиницю- 10
грн.

2.

ВСЬОГО:
Оплата послуг
залучених
спеціалістів

176 000

Послуги
промальпіністів

Кількість
залучених
спеціалістів- 4
Кількість
(годин) днів- 10
днів

-

-

32 000

32 000

Вартість послуг
в день- 800 грн.
3.

ВСЬОГО:
Транспортні
послуги
Транспортування
матеріалів

32 000

Кількість
одиниць
техніки- 2
Кількість
(годин) днів- 30
днів

18 000

-

-

18 000

Витрата палива
в день- 10 л.
Вартість літру31 грн.

4.

ВСЬОГО:
Оренда обладнання
Оренда драбин

18 000

Кількість
одиниць- 1 шт.
Кількість
(годин) днів- 20
днів

-

-

4 000

4 000

-

-

6 000

6 000

Вартість оренди
в день- 200 грн.
Оренда підйомників

Кількість
одиниць- 1 шт.
Кількість
(годин) днів- 10
днів
Вартість оренди
в день- 600 грн.

5.

ВСЬОГО:
Послуги зв'язку
Мобільні послуги

10 000

Кількість
особистих
апаратів для
звязку- 20 шт.
Кількість
(годин) днів- 25
днів

5 000

-

-

5 000

Вартість звязку
в день-10 грн.

6.

ВСЬОГО:
Інформаційні
послуги
Послуги вебдизайнера

5 000

Кількість сайтів1
Вартість послуг
по створенню і
наповненню14000 грн.

(7)

-

-

14 000

ВСЬОГО:
(Інші витрати)
Оренда приміщення
під осередок пректу

14 000

Кількість
одиниць- 10
Кількість (днів)
місяців- 6
місяців
Вартість оренди
в місяць- 5000
грн.

РАЗОМ:

14 000

Виділення
приміщень
для офісів
проекту

-

-

199 000

-

56 000

(300 000 не
враховано
в графі
РАЗОМ,
приведено
в якості
приклада
вартості
оренди
офісів)
255 000

Обґрунтування кількості послуг та товарів з урахуванням діючих цін та
тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання
бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання

1.Витрати на закупку матеріалів
Кількість фарби (2650 кг.) вказана з досвіду роботи в Деснянському районі міста Києва.
Зазначеної кількості, вистачає приблизно на 50 000 м2 площі. Цього вистачить щоб
зафарбувати в кожному з районів площу, яка дорівнює площі футбольного поля.
Кількість рукавиць, валіків і распіраторів вказана з розрахунку - на одного волонтера по шість
одиниць на строк виконання проекту (новий комплект щомісяця).
Зазначені найдешевші ціни на матеріали в Україні на данний час. Для складання кошторису
були використані інтернет-ресурси порівняння цін prom.ua i price.ua.
2.Оплата послуг залучених спеціалістів
Допомога промислових альпіністів знадобиться в важкодоступних місцях - де незручно
встановлювати дробини чи підйомник і на великій висоті.
В кошторисі вказана середня ціна послуг промислового альпініста в місті Києві
(ua.all.biz/uk/poslugy-promalpinistiv-bsg8955).
3.Транспортні послуги
В кошторисі вказані витрати на бензин для двох авто (бус і легкое авто) які будуть
обслуговувати проект (доставка фарби, дробин і підйомників та сканування території)
Вказані ринкові ціни на пальне і приблизний об'єм витрат для реалізації проекту.
4.Оренда обладнання
Дробини і підйомники необхідні для робіт на незначній висоті.
Вказані ринкові ціни за аренду з інтернет ресурсу budprokat.kiev.ua.
5.Послуги зв'язку
Вказані витрати на мобільний зв'язок між асистентами проекту і керівниками групи волонтерів
для загальної координації дій.
6.Інформаційні послуги
Витрати на створення і підтримку сайту проекта. Вказана середня ціна за послуги вебдизайнера і програміста в Києві.
7.Інші витрати (оренда офісу)
Ця графа приведена для розрахунку вартості оренди офісів пректу і показує що в разі оренди,
вартість проекту підвищується на 300 000 грн. Тому пропонується рішення, створити осередкиофіси на базі державних організацій (районних адміністрацій, шкіл тощо).

Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового
забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту

Для реалізації проекту, БО "БФ "Блакитний лотос" може залучити 10 ассистентів проекту
(учасники фонду) та 20 волонтерів (серед них керівники груп).
Також в наявності у фонда є два легкових і одне вантажне авто, які будуть надавати
транспортні послуги під час виконання проекту.

Власними силами організації будуть реалізовані промислові висотні роботи (послуги
промальпіністів) разом з орендою додаткового обладнання (драбини, підйомники), а також
послуги з розробки і наповнення інтернет - медіа (сайт, соцмережі).

Президент БО "БФ" Блакитний лотос"

08 лютого 2018 року

Нікітін О.В.

Інформація про діяльність БО "БФ "Блакитний лотос", джерела
фінансування, досвід виконання проектів протягом останнього року за
рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, її матеріальнотехнічну базу та кадрове забезпечення

Історія створення та діяльності БО "БФ "Блакитний лотос"

Благодійна організація Благодійний фонд "Блакитний лотос" була створена 16 грудня 2016
року за ініціативою її керівника Нікітіна Олега Вікторовича. Створенню організаціїї, передувало
здобуття керівником і волонтерами організації значного досвіду, в роботі з міжнародною
гуманітарною допомогою в зону АТО, в дитячі будинки для дітей, чиї батьки загинули в
наслідок конфлікту на сході України та в притулки для бездомних тварин. В 2016 році постало
питання розширення напрямів роботи організації у сфері соціальних і громадських програм і
організація була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань та внесена в Єдиний реєстр отримувачів міжнародної
гуманітарної допомоги Міністерством соціальної політики України.
Фонд створений з метою здійснення благодійної діяльності в сфері гуманітарної допомоги
постраждалим від конфлікту на сході України, безкорисного служіння людям, гармонічного
розвитку молоді України на фізичному, соціальному, інтелектуальному і духовному рівні,
створення сприятливих умов для цілісного розвитку особистості і суспільства, співробітництва з
іншими державами, міжнародними організаціями для пошуку й дослідження, а також
розв'язвння нагальних проблем в екології, освіті, охороні здоров'я, з питань захисту дітей,
надання допомоги малозабезпеченим особам похилого віку, пропаганди здорового способу
життя та сімейних цінностей в Україні.

Джерелами фінансування БО "БФ "Блакитний лотос" є внески учасників фонду та благодійні
пожертви.

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних
коштів та інших джерел фінансування:



проекти доставки гуманітарної допомоги в зону АТО та в дитячі будинки прифронтової
зони, 2015 –2017 рр.
проект "Мальовниче місто" - реалізований в окремих мікрорайонах Деснянського
району міста Києва, 2015 –2017 рр.

Проекти реалізовані за рахунок коштів учасників Фонду та благодійних внесків та пожертв.

Матеріально - технічна база та кадрове забеспечення БО "БФ "Блакитний лотос"

Загальна чисельність учасників БО "БФ "Блакитний лотос" становить 14 осіб. При виконанні
проектів і программ з учасників формується штат керівників та ассистентів проектів.
Для виконання окремих проектів і программ при необхідності, БО "БФ "Блакитний лотос" може
залучати від 15 до 50 волонтерів.
БО "БФ "Блакитний лотос" має власний автопарк з легкових авто та вантажівок.

Президент

БО "БФ "Блакитний лотос

08 лютого 2018 року

Нікітін О.В.

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"БЛАКИТНИЙ ЛОТОС"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41035071
Місцезнаходження юридичної особи:
02034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 59
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
16.12.2016, 1 066 102 0000 013410
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 особипідприємця:
НІКІТІН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ - 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 особипідприємця:
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:
19.12.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
19.12.2016, 265216241718, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI,
39466328 (дані про взяття на облік як платника податків)
19.12.2016, 10000000785610, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI,
39466328 (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:
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у.
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000785610
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
відомості відсутні
Дата та час видачі виписки:
19.12.2016 15:42:57
Внесено до реєстру:
КРАВЧЕНКО О.П.
Сформовано документ:
КРАВЧЕНКО О.П.

