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ВИТЯГ 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 25.11.2016 за 
№ 1001749149 станом на 25.11.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  23906275 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", ТІ УКРАЇНА 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності: 
CIVIC ORGANIZATION ''TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE'', TI UKRAINE 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
23906275 

Місцезнаходження юридичної особи: 
01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК КОСТЯ ГОРДІЄНКА , БУДИНОК 
2 А 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 
батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – 
юридична особа: 
ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, індекс 25005, Кіровоградська обл., місто 
Кіровоград, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 1А, 
квартира 42, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ВОЛОШИНА 
АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА, індекс 25005, Кіровоградська обл., місто 
Кіровоград, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 13, 
квартира 8, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ХМАРА ОЛЕКСІЙ 
СЕРГІЙОВИЧ, індекс 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, 
Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЄГОРОВА, будинок 17, квартира 4, розмір внеску 
до статутного фонду - 0.00 грн. 
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Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування: 
0.00 грн. 

Види діяльності: 
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. 

Відомості про органи управління юридичної особи: 
ВИЩИЙ : КОНФЕРЕНЦІЯ; ВИКОНАВЧИЙ : ПРАВЛІННЯ; ІНШИЙ : ДИРЕКЦІЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи: 
ЮРЧИШИН ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ, 13.05.2016 - керівник, ЮРЧИШИН ЯРОСЛАВ 
РОМАНОВИЧ, 13.05.2016 - підписант 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань": 
17.11.1999, 17.08.2005, 1 444 120 0000 001653 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 
+380443605242, INFO@TI-UKRAINE.ORG, www.TI-UKRAINE.ORG 

Номер, дата та час формування витягу: 
1001749149, 25.11.2016 12:25:46 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 


