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з €диноrо державного реестру юридичних осiб, 
фiзич1111х осiб-пiдприсмцiв та rрЬмадських формувань 

1 
1 

' 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НЕЗАЛЕЖНА 

АНТИКОРУПЦIЙНА:КОМIСIЯ'' 

Iдентифiка1ф111ий код юридичноi' особи: 
42733937 

Мiсцезнаходжеюtя юридичноi' особи : 
Украiна , 01133, мiсто Киi в, вул.Коновальця €вгена, будинок 34-А, офiс 278 

• 1 

1 Дата та помер зтшсу в Ед~то~у держав110.11tу реестр~ юридичт,х осiб, фiзичних осiб-пiдприСJ11цiв та гро.111адських фор.лtуваиь: 
19 . 05 . 2021, 100070 1070003 08 5071 

Прiзвище, i.м 'я та no батьковi осiб, якi мають право вч,тяти юридичнi дii' вiд u1eнi юридичноi' особи без довiреностi, у тому числi 11iдписувати договори, та иаявнiсть обмежень щодо представ11иц111ва вiд iмe11i 10ридич11оi· особи: 
ТРЕГУБ ОЛЕНА МИКОЛАIВНА - керiвник 

Вiдомостi, отримаиi в порядку iнфop.11ta1{iйuoi· взас.,,,,одii' мiж Едш,им державuU.111 реестрам юридичиих осiб, фiзи•тих осiб - 11iдприощiв та гро.111адсью1х tfюJJ..lllyвaн ь та iнформа14iйнUJ11u cucme.мWltU дер.J1сав1111х оргаиiв: 
04 . 01.20 19, ДЕ РЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАIНИ , 37507880 

03.01. 2019, 26 5919001 723 , ГОЛОВНЕ УПРАВЛ,IННЯ ДПС У М.КИЕ:ВI , ДП I У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ( ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М . КИЕ:ВА ), 4411 6011, (данi про взяття на обл i к як платника податкiв) 

03 . 01. 201 9, 100 000 014 044 23, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИЕ:ВI, ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОН I ( ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М . КИЕ:ВА), 44 116011, ( дан i про 
взяття на облi к як платника единого внесrу ) 

Види eкo110J1tiч11oi' дiялышстi: 
94 . 99 Дi яльнiсть iнших громадських органiзацiй , н. в. i. у. 
( основний) ; 
94.99 Дiял ь н lст ь i нших громадських органiзацiй , н.в.i.у. 



Назви оргаиiв управлi1111я 10р11д111111оi· особи: 
КОНФЕРЕНЦIЯ, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, KOMICIЯ, CEKPETAPIAT 

Запис про перебува1111я юридичиоi· особи tl npm(eci пр11т111ешт : 
Вiдомостi вiдсутнi 

Вид устаиовчого докумеита: 
Вiдомостi вiдсутнi 

/нфор.л,ацiя для здiйсне,тя зв 'язку: 
+38(097)-431-66-33, OFFICE@NAKO .ORG .UA 

Номер, дата та час фор.л1ува1111я в,тиски: 
325085415357, 20 . 05. 2021 13:02:18 

Центральне r,1iжреriональне управлiння Мiнiстер 
юстнцii (м. Кнiв) 

Запоро;~,.-ченко А.В. 


