витяг
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдпри€мцiв та громадських формувань

з €диного

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни "Про державну реестрацiю юридиtших осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на запит: вiд 2З.04.2019 за
Ns 10052752б4 станом на23.04.2019 вiдповiдно до наступних критерiiв пошуку:
Kod

€fРПОУ:

40159З29

надаеться iнформацiя

з

Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних

осiб-пiдприемцiв та громадських формувань (СДР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис

1

Повне найлленування юрtлduчноi особu mа скорочене у разi йоzо наявносmi:

громддськА оргАнIзАцIя "рАдА нАцIонАльних спIльнот укрАТни", го "рнСУ"

Повне mа скорочене найменування юрuduчноi особа анzлiйською tуIовою у разi
наявносmi:

ii

PUBLIC ORGANIZATION ,,NATIONAL СОММUNIСАТIЕS COUNCIL ОЕ UKRA]NE"

Idенmафiкацiйнай Kod

40159з29

Ор

z а н iз а

цi йно- пр ав

ов

а

юр ud tlчноt

ф о рма

особа:

:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНТЗАЦIЯ
Itенmральнuй чu лwiсцевай opzat вuконавчоt влаdа, dо сферш управлiння якоzо налехtсшmь
dернсавне пidпршемсmво або часmка dержавu у сmаmуmнолtу капimалi юрudачно'i особu,
якulо ця часmка сmановаmь не Iиенлце 25 BidcomKiB:

вiдомостi вiдсутнi

Mic цезнахоdltсення юр

ud

uчноi особ а:

о2о95, м.киIв, дАрницькиЙ рАЙон, вулиця Анни AXMATOBOI, Будинок З1,
квАртирА 145

Перелiк засновнллкiв (учаснuкiв) юраduчно'i особtl, у moJwy чшапi часmка коэtсноzо iз
засновнuкiв (учаснuкiв); прiзваu4е, iлt'я, по баmьковi, rпiсце прйrcавання, якIцо засновнuк
- фiзачна особа; найlпенування, лпiсцезнжоDнсення mа idенmафiкацiйнuй Kod юрtлduчноi
особu, яклцо засновнлtк - юрuduчна особш:

ЗАЛСГIНА ВЕСЕЛА IBAHIBHA, iндекс 040JL, м.
ВУЛИIJ,Я СБОЛСНСЪКА , будинок 1В В, квартира 45; КДИРОВА

н,

IHEI]I

,l
I
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iндекс 04I2З, м.Киiв, Щнiпровський район, БУЛЬВАР BEPXOBHOI

РАДИ,

будинок 215, квартира 65; ГРИГОРIЧЕНКО ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, iнДекС 0З061,
м.Киiв, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОСТОВА, будинок З4-ЗВ; АВАНЕСЯН
дшоТ дддIкосвич, iндекс 02095, м.Киiв, .ЩарницькиЙ раЙон, вулиця Анни

дхмдтовоI, будинок З1, квартира 145; БЕНЬЯМIНОВА ЕММА ХАНАНЬТВНА,
iндекс 022l'l, м.Киrв, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ БОГДДНД
хмЕЛЬНИЦЬкОГО, будинок 66, квартира 'l i ДАНIСЛЯН СРВАНД ЖОРЕСОВИЧ,
iндекс 0206В, м.Киiв, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, бУДИНОК
IJ, квартира 20I; МАЗЕПА IГОР ВСЕВОЛОДОВИЧ, iндекс 0412З, м.Киiв,
Подiльський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА, будинок З'l; BAJieeB
EMIp хдмIтоВИЧ, iндекс 010ЗЗ, м.Киrв, ГолосirвськиЙ раЙон, ВУЛИЦЯ
TAPACIBCЬKA, будинок 16, квартира 2З
про розJпiр сmшmуmноzо капimалу (сmаmуmноzо або ct<lladeшozo капimалу) mа прО
dаmу закiнчення йоzо форлwування:

[aHi

вiдомостi вiдсутнi

ваdu diяльносmi:

94.99 ffiяльнiсть iвlцrrх громадських органiвацiй, н. в. i. у-

Bidolпocmi про орzанu управлiння юраdшчноt особu:

вj_домостi вiдсутнi

Прiзвшtце, iла'я, по баmьковi, dаmа обрання (празначення) осiб, якi обараюmься
(пр азначшюmься) do opzaHy упр авлiння юр ud uчноi особ u, упо вноваilсен uх пр еdсmавляmа
юрuduчну особу у правовidносанах з mреmiмu особалru, або осiб, якi lпаюmь правО
вчuняmа dii вid iMeHi юрuduчно'i особа без doBipeHocmi, у mолrу чuслi пidпасуваmu
dozoBopa mа daHi про наявнiсmь обмеilсень u4оdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юраduчно'i

особа:

АВАНЕСЯН AI]IOT ДАДIКОСВИЧ,

T2.I1.2015 - керiвник

dернсавнолtу реесmрi про провеdення deplcaBHo'i
реесmрацii юрuduчноi особu - у разi, кола dереrcавна реесmрацiя юрuduчно'i особш була

[аmа mа номер запасу

в €duнолwу

провеdена пiсля набрання чuнносmi Законом YKpa|iHu "frpo dернсавну ре€сmрацiю
юр udачнuх осiб, фiз uчн ах ос iб-пidпр ае,uцiв mа zромаdськах форлпу вань " :

04.72.2015, 1 065 I02 0000 021695

прс
включення do €dаноzо depucaBHozo ре€сmру вi.lомосmей про юрudtлчну особу - у разi, колu
depпcaBHa реесmрацiя юраduчно'i особu була провеOена do набрання чuнносmi ЗаКоноlw
YKpaiHu "Про dермсавну ре€сmрацiю юрaDuчнuх осiб, фiзачнuх осiб-пidпр
zp oшadc ъ Ktlx форrчtу в ань " :

,Щаmа dерlсавноi реесmрацii, dаmа mа но"|wер запасу в €duнолtу

dернсавнолwу peecmpi

вiдомостi вiдсутнi

+. 5l
L] J,
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€ аному dерэrcавнолwу реесmрi про
d
провеdення depxcaBHo'i реесmрацi:i юрudачноi особtl, яка уmворена в резульmаmi

,Щаmа depпcaBHot реесmрацi|i, dаmа mа номер запuсу в

переmворення:

вiдомостi вiдсутнi

Назва усmановчоzо dotyMeHma:

вiдомостi вiдсутнi

[aHi про наявнiсmь Bidlwimчu про

mе, лцо

юрuluчна особа сmворю€mься

mа die на пidсmавi

моdельноzо сmаmуmу:

вiдомостi вlдсутнi

,Щанi про вidокремленi пidрозdLпu юрudачноi особu: найменування mа мiсцезнахоdмсення
вilокремлено?о пilрозdiлу, йоzо ide нmшф iкацiйн ай Kod

вiдомостi вlдсутнi

у процесi проваdхсення у справi про банкруmсmво,
санацii, зокрема BidoMocmi про розпоряdнuка майна, санаmора:

,Щанi про перебування юрuduчноI особu

вiдомостi вiдсутнi

Bidolпocmi про перебування юраduчноi особu у процесi прuпанення:

вiдомостi вiдсутнi

Bidolwocmi про сmрок, влtзначенuй засновнuкшwа (учаснакалtu) юрuduчноI особtl, суdолt
або орzанолr, u4о прuйняв рiшення про прuпuнення юрuduчноi особtl, dля заявлення
кр еd аmор алп u

св

oii

в

ltJиo 2 :

вiдомостi вiдсутнi

fаmа mа номер запасу про dерuсавну ре€сmрацiю прапuнення юрudачноt особа, пidсmава
dля йоzо внесення:

вiдомостi вlдсутнi

,Щаmа mа но.цер запuсу про BidlпiHy depxcaBHo'i реесmрацii

прuпuнення юрudачно'i особtl,

пidсmава dля йоzо внесення:

вiдомостi вiдсутнi

Данi про юрudачнuх осiб, правонасmупнлtком якuх € заре€сmрована

вiдомостi вiдсутнi

н aKiB : по вне найгwену вання
Kod u:
tx
idенmuфiкацiйнi
юр ud л,rчнuх осiб-правонасmупн uKiB,

,Щанi про юр ad шчн ах осiб-пр авонасmуп

вiдомостi вiдсутнi

N9 100521

5264 Стор. З з

5

юрtлduчна особа:
Jlсення

Номер mа dаmа розпоряdltсення про скасування реесmрацit вuпуску акцiй, Baшeceшozo
mа фонdовоzо рuнку:
уповновмtсеною особою Нацiоналльноi kolwicii з цiннuх паперiв

вiдомостi вiдсутнi

справ

Мiсцезнахоdlсення ре€сmрацiйноi

а

:

ДарницьКа районна в MicTj- Киевi державна адмiнiстрацiя

BidoMocmi, оmршrпанi в поряdlgl вза€лrноzо облпiну iнфорлпацiею з вidомчаж реесmрiв
opeaHiB сmаmuсmuка, MiHloxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украiнu:
з облiку, назва mа idенmuфiкацiйнi коdu
,Щаmа mа нолпер запuсу про взяmmя mа зняmmя
орzанiв сmаmuсmuкu, MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу Украtнu, в якl1х юрuduчна особа
перебувае на облiку:
о1 .12.2O15, головнЕ упрдвлIння рЕгIонАльноi стАтистики, 2\6в0000
о1 .t2.2015 , 2651151в54в2, дЕржАвнА подАтковА тнспЕкцтя у дАрницькому

рдйонI головного упрдвлIння дФс у м.кисвI, З9419227 (данi про взяття
на облiк як платника податкiв)
о1 .t2.2O15, 1оооOооо524119, дЕрждвнд поддтковд IнспЕкцIя у
(данi
ддрницькому рдйонI головного упрАвлIння дФс у м.кИСВI, З941922-1
про взяття

на облiк

як платника

единоrlо внеску)

Не пiдлягае постановцj_ на облiк в ПЕНСIйному ФондI укрдIнИ у зв'язку
з прийняттяМ ЗаконУ Украiни вiд 0 4.о1.2оlЗ N9 4O6-VIT "Про внесення змiн
до деяких законодавчих aKTiB Украrни у зв'язку з проведенням

адмiнj_стративноi реформи"

Пенсiйноzо фонdу Украiнu dо Dержавноzо
Законом YKpatHu "Про
ре€сmраmора doKylweHmiB (повidол,tлень, iнфорллацit), переdбаченuх
mа
zpoMadcb\ltx
dерэюавну реесmрацiю юрuduчнuх осiб, фiзuчнtlх осiб-пidпрuелlцiв
iз зазначеннял,t прiзвuu,lа, iMeHi mа пО
форлlувань", ! зв'язку з прuпuнення]vl юрuduчноt особu
баmьковi посаdовоi' особu, яка пidпuсала dокуменm:

!аmа наdхоdження

Bid opzaHiB MiHdoxoDiB,

вiдомостi вiдсутнi

юрuduчноt особu,
вidповidно do
спосmереэюень
вuзначенuй на пidсmавi dанuх dержавнuх сmаmuсmuчнuх
сmаmuсmuчноt ллеmоdолоzii за пidсул,tкаlуlu diяльносmi за piK:

,щанi opzaHiB сmаmuсmuкu про основнuй вud еконолliчноt'diяльносmi

94.99 Дiяльнiсть iюrдах громадських оргавiэацiй, н. в. i. у.

юлас професiйн
,щанi про реесmрацiйнuй нол,tер плаmнuка сduноzо внеску,
вuробнuцmва плаmнuка eduHozo внеску за ocHoBHuM вudом йоzо

1ллпппппц,r/l1о
1000000052 4L79,

еконолliч

сmi:

1
1

].i.
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якоzо юрuduчна особа перебувае на облiку в opzaHi МiнdохоdiвЭа лtiсцем
попереdньоI реесmрацit, у разi зл,tiнu л,tiсцезнахоduсення юрuduчноI особu:
Терл,tiн, do

вlдомостi вiдсутнi

Iнформацiя про зdiйснення зв'язtЕ з юрudачною особою:
+зв0 442279в65, *зв0671707в66

[aHi про ре€сmрацiйнi di:i:
!еРжавна реестрацiя HoBoyTBopeHoi шляхом заснування юридичноi особи;
04.12.2015 10651020000021695; Недбайло Олег Андрiйович; Щарницька
районна в MicTl Киев1 державна адмiнiстрацiя

ресстрацiя змiн до установчих документiв юридичноi особи;
79 . 12 . 20Iб 1 0 65 10500 0 102 1 695,, Махньов евгенiй Олександрович,, Головне
територiальне управлiння юстицii у м. Киевi; iншl змiни

.Щержавна

Номер, dаmа mа час формування вumя?у:

1005215264, 2З.04.201,9 LLз2В:2'7

Сдиний державний ресстр юридиtIних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань
знаходиться у cTaHi формування. Iнформацiя про юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських
формувань зареестрованих до 01 .0'7.2004 та не вкJIючених до единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань отриму€ться в органi виконавчоТ влади, в якому
проводилась державна реестрацlя.

Вiдповiдно до п. 2 наказу MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 31.0З.2015 JЪ 46615 "Про деякi питаннrI
з единого державного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв" виписки,
витяги та довiдки в паперовiй та електроннiй формах вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про електроннi
ДокУМенти та електронний документообiг", мають однакову юридичну си.пу, автеЕтичнiсть цього документу
може бути перевiрена на сайтi MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи за адресою: htфs://usr.miпjust.gоч.uаl.
наДання вiдомостеЙ

N9 10 0 521
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