
витяг
з €диного державного реестру юридичних осiб, фiзичпих

осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни "Пр державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних

осiб_пiдприемцlв та громадсuо"* бор,iуuчо" ,u ,lчlýfuiЕБРЯНА АЛЬОНА IГОРIВНА ВiД

03.11.2020 за кодом 66734б80812 станом на 30.10.20 20 l2:4|z4'| вiДПОВiДНО ДО НаСТУПНИХ КРИТеРiiВ

пошуку:

Kod €ДРПОУ юрudччно'i особu: З'l625640

,Що dокуменmу внесmu:

ВiДомостiпроЦентраЛЬниЙчимiсцевийорганвиконавчоlВЛdДИlДо
сфериУправлj.нняякогоНаЛеЖИтЬюрИДИЧНаособапУблiчногоправаабо
який здiйснюс функцi1 з управлiння корпоративLlими правами держави У

вiдповiднiй юридичнiй особ1

Мета дiяльностi громадського фоРмУваННЯ

перелiк засновникiв (учасникiв) юридичноi особи

Iнформаrriя про кiнцевого бенефiuiарноrrо власника (контролера)

ЮрИдИЧноlособи,УтоМУчислiкiнцевогобенефiцiарнотовласНИКа
(контролера) i1 засновника/ якщо засновник - юридична особа,

або iнформашiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника

(контролера) юридичноr особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарното

власника (контролера) 1i засновника

Мiсцезнаходження юридичноr особи

1зиI\и li i яt.ltl, но сlг,l

Назlзи opI,aHIB управлi,ння юридичноl особи

ВiдlомостiпрокерiвникаЮрИДИЧноtособи,атакожпроiншихосiб,якi
можу,IF, *оr"оr, oi' вiд iMeHi юридичноr особи, у тому числi пiдписувати

ДОГОRОРИ, ТОIЦО

}3i/.IoMocT j, rlро ч;tегtiв керi-вних органiв

(складеного) капiталу (пайового фонлv) та розмrр

засновникiв (учасникiв)

|Зиll, уст]а Flсвчсго документа

Розмi р C,]]aT,yT]I'Io]]o

час,т;ки кожtiсго iз

9 { ./^ý9r\ -{)' Z3
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Дан i ]Ipo рсзпоря{J_Iчий акт, нэ
(Kp_iм MictleBих рад та rхнix

гliдставj_ якого створено юриличну особу
виконавчих KoMiTeт iB )

Вi.цомост:_i IIро установчий документ, на пiдставi якого дiе громадське

формуlзаttttя, -_ у разi створенFlя юридичноr особи на пiдставi установчого
докумеIIT,а iншого громадського формування

Iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою

Дlат,а :;оr,алj-за1.1,rr (реестрацi1) та реесТрацtйниЙ номер у паперовому
Peccllpi тlоJtiтИчниХ партiй, PeecTpi об'еднань громадян, PeecTpi творчих
cTlj.TloK ,-. для громадських формувань, легалiзованих (зареестрованих) до

набраltttя чинrrостi Законом Украlни <<про державну ресстрацiю юридичних

осiб, фj.зичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>>

даrrl l]po rrеребування юридичноr особи у процесi припинення, у тому

чис,ттi JlaHj. про рiше}{ня щодо припинення юридичноr особи, вiдомостi про

KoMic,i ю з rIрипинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну кол,tiсiю тощо) та про

с1рок/ визначений засновниками (учасниками) юридичноl особи, судом

або оргалtом, що прийняв рiшення про припинення юридичноr особи, для

заяJ]JIеI{ня креди,Iорами CBoIx вимог

даrri l]po скасуваIлня рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого
|7ими орга}{у шlодо припинення юридичноi особи

Даrli 1]ро ltеребування юридичноr особи у процесi провалження у справi
про баtlкру1I]ст]lзо, санацir, у тому числi вjдомостi про розпорядника
майitа, керуючого санацiею

Данi ]Ipo юриди.чних осiб, правонаступником яких с зареестрована
юриJlиI{rIа особа

J_Iarrj I]po юриличLlих осiб - правонаступникiв

ВjllомосlГi гlрО заборонУ дiяльностi громадського формування

Mj.cltc зберrгання реестрачiйноl справи в паперовiй формi

даrri l]po IlаданtIя вiдомостей з Сдиного державного реестру

lJ,i дoMoclr:i, отрималIj_ в порядку iнформаuiйно1 взаемодi1 мiж единим

,церха]]llИм ресс]]ром та iнформаu iйttими системами державних органiв

I]iдoMoc1li гтро смерть засновника (учасника) юридичноr особи, визнання

йоr,О бсзвj,сiло вiдСутнiМ чи оголОшеннЯ iIомерлиМ, вiдомостi про смерть

.Щате'-га l{oMep зашису в

Даlli ]rpo Iз_LдскремJтеF{j_

Сдиному державному peccтpi

пiлрозл iли юридичнс]- особи
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Данi про хронологiю реестрацlйних дiй

нада€ться iнформачiя з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв
та громадських формувань (€ДР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис 1

Найменування юрuduчно'i особu mа скорочене у разi йоzо наявносmi:
всЕукрдIнськд громддськА оргАнIзАцIя "нАцIонАльниЙ конгрЕС BIPMEH
укрАIни", вго "нкву"

Idенmuфiкацiйнuй Kod юраduчпоi особu:
з1 625640

Акmуа,пьнuй сmан на факmuчну dаmу лпа час формування:
зареестровано

Орzанiзацiйно-правова форма юрuduчноt особu:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНI ЗАЦIЯ

Itенmршtьнuй ча мiсщевuй opzat вuконавчоi влаdu, do сферu управлiння якоzо ншлФrcumь

юрuduчна особа публiчноzо права або якuй зdiйснюе функцi:i з управлiння корпораmuвнuJ|rtl

права]уrа dерэкавu у вidповidнiй юрuduчнiй особi:
Вiдомостr вiдсутнi

М iсщез нахоd еrcен ня юр u duчноt о со бu :

YKparHa, О2Оg5, MicTo Киrв, ВУЛИЦЯ АННИ AXMATOBOI, будинок З1,
квартира 145

в ud u е ко н омiчн o'i diял ь н о cmi :

91.з3.о дIяльнIсть громАдських оргАнIзАцIй. н. в. I г. ( основ ний)

Перелiк засновнuкiв (учаснuкiв) юрuduчно'i особа:
фiзичнi особи - ч ени органiзацir., Розмiр внеску до статутного фонду
(грн. ) : 0

Iнфорллацiя про кiнцевоzо бенефiцiарноzо власнrtка (конmролера) юрudtlчноt особu, у mому чuслi
вidолtосmi про юрuduчнuх осiб, черв якuх зdiйснюеmься опосереdкованuй вплuв на юраduчну
особу:
Вiдомостr вiдсутнi

KepiBHLtK лOрuduчноt особu, а mшко)tt Bido"uocmi про iнл,сluх осiб,
iMeHi юрLldлtчно| особu, у плоJиу чuслi пidписуваmu dozoBopll, tп
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Розtпiр сmапхуmНOZо (склаdеноzо) капimалу (пшйовоzо фонdу) :

0r 00 ]--,рн.

В ud усmuновчоzо doKylweшma:
Вiдом.остi вiдсутнi-

Даtпо mа номер запuсу в €dшному dерuсавному реесmрi юршdtлчнuх осiб, фiзtlчнuх осiб-

пidпрuемцiв mа zpoMadcbKax формувань :

l]aTa запису: 24.оз.2о11 Номер запису: 10651020000014556

щанi про вidокремленi пidрозdiлu юрuduчноi особu:'отлrя 
trншйй вrдокjвмлвний пIдроздIл), кримськИй РВСПУВЛТКДНСЬКИй

осЕрЕдок всвукрдrнськот громддськоТ оргднrздцrr "нАцIонАJ]ьниЙ конгрЕс
BIPMEH укрдIни,,, Код СДРПоу вП:З77В7В51, Мiсцезнаходження: Украlна,
95ООО, Двтономна Республiка Крим, MicTo Сiмферополь, ВУЛИЦЯ БОРОД]НД,

будинок 1В Г.

[aHi про перебування юрudччно'i особч у процесi прапанення, у mому чuслi daHi про рilаення
u4оdо прuпuнення юрuduчноi особu:
Вiдомостi вiдсутнi

BidoMocп"ti про комiсiю з прuпшнення:
вiдомостi вiдсутнi

BidoMocmi про сmрок, вuзначенuй за новнuкамч (учаснuкамtt) юрuduчноi особu, cydoM шбо

op1alloц, u4o прайняв рiшення про прuпuнення юрuduчно'i особu, dля заявлення креdumорамu

сво'* Balwoz:

В-tдомостi вiдсутнi

[aHi про скасування рiшення засновнuкiв (учаснtлкiв) або уповновансеноzо нuмu opza[y tцоdо

пр u п uн,е ння юр ud uчноt особtl :

Вiдомостi вrдсутнi

щанi про перебування юрudччно'i особа у прощесi проваdясення у справi про банкруmслпво,

санацiI, у rпому rluслi BidoMocпli lxpo розпоряdнuка майна, керуючоzо санащiею:

Вiдомостi вiдсутнi

/|aHi про юрuduчлtuх осiб,
Вiдомсст:i Iз j дсут}{i

/faHi п.р() лOрudччнLlх осiб-правоншсmупнuкiв :

Вi.тtо}4сс,г _j в j_дсутI-Ij
Ф l ltlД lъ
{. \ ."fr"} i",rF Н";'

а \\ ,tl 
-/ Q,
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Мiсце зберizання реесmращiйноt справu в паперовiй формi:
ДарницьКа районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

f,анi про наdання вidомосmей з €duноzо depMcaBHozo рееспrру юрudtлчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-

п idпр uем цiв tп а zp ом ad с ь кuх ф ормув ань :

Вiдомостi вiдсутнi

Вidо"чоспti, оmрLt,шанi в поряdку
юрudччнuх осi.б, фiзuчнuх осiб -
сuсmемамч d epHcaBHLJx opzctHiB :

25 .о з . ),о1 1, _г,оJIоIзIIIi угII?лI]JI]_Fiшя рЕгIонлльноI стдтис,lики, 21 б в 0 0 0 0

2в.оз .2.0;-r, цI1_-I1., дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у ддрницькому рдйонr

головI{оI.о упрдвлIння дФс у м.кисВI , З94192.21, (даНi ПРО ВЗЯТТЯ На

об-тIiк як IlJта|l,ника податкiв)

25.оз.2о11, оз-4о441, дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у ддрницькому
рдйоtl.t I.оJIоIзНоI,о упрдвлIння лФс У м.кисвI , з94,19221 , I, (данi про

взя,Iт,я }Ia облiк як платника сдиного внеску)

/|aHi про хронолоziю реесmращiйнuх liй:
.t{ержаrзlrа реестраrliя створення юридичноr особи, 24.0з.2011 15:02:2I ,

1о651о2ооОOо14556, Святеrrко Т.о., Дарницька районна в MicTi Киевi

лержаIзIIа алмi,t-л.i страI]rя

l]ержаlзtlа реестрашiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридично1

особи, О2.ов.2о11 ]7:56:З9, 1о6510з0001014556, Недбайло о,д,,
,ЩарrtиltьКа райотrttа в MicTi Кисвi державна адмiнiстраuiя

f,{ержаrзiла реестраuiЯ змiir до установчих документiв юридичноr особи,

зо.,l 2 .2о16 12:О2,:ОЗ, 1о651о5Oоо2о14556, Iншr.i. змiни-, Колеснiк о,г,,
].'олоlзttс rlеритор-i-альI{е управлitlня юстицir у м, Киевj,

I нф орм ацiя dля з diйс не н ня зв'яз ку :

Вiдомосlгi. вrдсутнi

/Iаmа mа час фор*tування всlпlяzу:

0З . ] 1 . 2,0?,0 :2 ;2-2 : 41

единий лержавний реестр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань зЕаходиться

у cTaHi формування. Iнформаlriя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та

зареестрованих до 01.07,2004 та не вкJIючених до €диного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб-

-i--^,,г"пtiо тя гhппrапсLких rbnnMvBaнb отоимчсться в органi виконавчоi влади, в якоМУ проВоДиласЬ ДержаВна

ресстрацlя.

i н ф о рпt ацiй н ot вз а €,м о D it лt i,ltc € d u н l,JJy, d ер хс а в н uJy, р е € с mр ол4

пidпрu€Jлццiв mа zpомadсьktlx фоplvtyванъ mа iнфорлtасqiйнulwu
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