


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника 

Громадської організації «Організація з захистл’ прав ошуканих вкладників банку 
«ІНТЕГРАЛ-БАНК» на участь в установчих зборах з формування новото складу 

Г ромадської ради при виконавчомл органі Київської міської ради (КМДА)

Сердюк Анастасія Павлівна

Місце роботи (навчання):
Посада за місцем роботи:
Посада в громадській організації: 
Громадянство:
Дата народження:
Місце народження;
Освіта:
Науковий сту пінь, вчене звання: 
Володіння мовами:
Нагороди, почесні звання:
Досвід роботи у виборних органах:

НПУ імені М.П. Драгоманова 
студент
Член організації 
Громадянин України 
21.01.1996 
м. Київ 
неповна вища 
не має
Українська, російська, англійська 
не має
спостерігач на Виборчій окружній дільниці

Контактна інформація: Тел.:(066) 741-41-50
електронна адреса -  msu.konkordia@ukr.net

_______ 2 0 ^  року
(підписі

mailto:msu.konkordia@ukr.net




ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ОШУКАНИХ 
ВКЛАДНИКІВ БАНКУ

«ІНТЕГРАЛ-БАНК»
04050, м. Київ.ву.і. Васіия Блюхера, буО. 12,офіс 122

вих. №2 ВІД 24.04.2017р. Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів інститутів 
громадянського суспільства з 
формування нового складу 
Громадської ради прн виконавчому 
органі Київської міської ради (КМДА)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ 

ПРАВ ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», протягом року

Повна назва ІГС:
Громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ОШУКАНИХ 
ВКЛАДНИКІВ БАНКУ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Дані про легалізацію ІГС- -
дата на номер запису в ЄДР: 17.07.2015, 1 074 102 0000 055030.

Адреса, контакти:
04050, м. Київ, ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА. БУД. 12. ОФІС. 122
моб./тел.: 068 127-25-70,
адреса електронної пошти; ouk59@mail.ru

Мета та нанря.мн діяльності:
мета діяіьиості - задоволення та захист своїх та своїх членів законних соціальних, 
економічних та інших спільних інтересів, захист прав вкладників банку «ІНТЕГРАЛ- 
БАНК»;
напрями діяльності -  співпраця з державними органами влади та управління задля 
розроблення та впровадження проектів, що відповиають інтересам Організації, проведення 
масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо), організація і проведення конференцій, 
семінарів тощо.

Протягом звітного періоду наше громадське формування активно здійснювало захист своїх 
та своїх членів законних соціатьних, економічних та інших спільних інтересів, захист прав 
вкладників банку «ІНТЕГРАЛ-БАНК». З помі ж того проводилися акції біля державних 
органів. Забезпечл-вали з\ стрічі з юриста%іи т^І№д™ці^%іпетентни\іи представниками органів 
та установ, які сприяють реалізації держа5|}5^^5шті^^'у>^і^фері захисту' прав вкладників банків.

Голова організації Кожанов О.Ю.

mailto:ouk59@mail.ru

