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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника Громадської організації 

«Антикорупційний громадянський рух « Україна- Європейський вибір» 
уповноваженого на участь в установчих зборах з формування складу Громадської 

ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)
Гоголін Ігор Михайлович

Місце роботи:
Посада за місцем роботи:

Посада в громадській організації: 
Громадянство:
Дата народження:
Місце народження:
Освіта:
Науковий ступінь, вчене звання: 
Володіння мовами:
Нагороди, почесні звання:
Досвід роботи у виборних органах: 
Трудова діяльність:

ТОВ «Львівський квартал»
заст. директора з юридичних ,та економічних 
питань 
Г олова 
Україна 
21.05.1962 р.
м.Далматова, Російська Федерація 
вища, спеціаліст права 
немає
українська, російська, німецька 
немає
депутат Славутицької міської Ради 
1985 -  1988 р. ПО «Октябрь», інженер, 
начальник бюро відділу 
1988 -  1991 р. Чорнобильська АЕС, інженер 
1991 -  1999 р. Підприємницька діяльність 
1991 - 2009 р. Приватна юридична практика 
2009 - 2013 р. начальник юридичного відділу 
групи підприємств: ТОВ «ІНВЕСТ 
ІЗОКОНСАЛТ», ТОВ «КОРАЛ УКРТРЕЙД», 
ГО «ВІТЯЗ ПОДІЛ», ТОВ «АВТОДОМ», 
чотири ФОГЇ, І
2013 - 2016*р. Фізична особа -  підприємець, 
юридична практика
24.02.2016 р. - 01.11.2017 р 
компаній: Спільне Українсьь

юрист групи 
ко-Французьке



підприємство з іноземними інвестиціями 
«Основа-Солсиф» у формі ТОВ, ТОВ 
«Основа», ТОВ «Ромекс-бетон»
01.11.2017 р -  т.ч. директор ТОВ «Бетта 
Консалт»
11.07.2018 р,- т.ч. заст. директора з 
юридичних та економічних питянь ТОВ 
«Львівський квартал» - управляюча компанія 
ЖК «Львівський квартал»

Мотивація бути обраним до складу 
Громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради (КМДА):

Контактна інформація:

Голова організації

Громадська робота для представництва 
інтересів членів організації та інших 
заінтересованих осіб, в органах державної 
виконавчої влади з метою їх стимулювання до 
виконання своїх обов’язків, а також, активна 
участь та сприяння органам державної 
виконавчої влади у реалізації ними 
поставлених Народом України та вищими 

нами виконавчої влади завданнями.

89-28, моб.тел. -  0730375216 а адреса -  111555777@икг.пеІ

Гоголін І.М.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІІ*», протягом
звітного періоду

Повна назва ІГС: Громадська організація «АНТИЇШРУПЦІЙНИЙ
ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»

Скорочена назва ІГС: ГО «АГР «УЄВ»

Дані про легалізацію ІГС- дата на номер запису в ЄДР: 16.03.201 у, 1 074 102 0000
065955

Адреса, контакти: 04050, м .Київ, вул. Глибочицька, буд. 13, моб./тел.: (073)0375216,
адреса електронної пошти: 111555777@икг.пе1

Мета та напрями діяльності:
мета діяльності:

• захист прав і свобод своїх членів, з метою запобігання та протидії корупції, 
сприяння виконанню відповідних Законів та підзаконних актів направлених на 
боротьбу з корупцією, об’єднання зусиль держави і громадян на запобігання, 
попередження, протидію корупції і співробітництво з громадськими та державними 
діячами, з метою запобігання і протидії корупції та поновлення законних прав, 
інтересів фізичних та юридичних осіб і усунення причин, наслідків вчинення 
корупційних діянь, сприяння формуванню демократичної правової держави та 
створенню дійсно правового суспільства;

напрями діяльності:
• сприяння формуванню демократичної правової держави, підвищенню в суспільстві 

рівня поваги до закону і правопорядку, організації та веденню системної протидії 
корупції та правопорушенням, що пов’язані з корупцією,, запобігання цим 
протиправним проявам, своєчасне їх виявлення і припинення;

• захист прав та інтересів членів Організації; |
• аналіз чинного законодавства України та розробка пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства України в частині запобігання та боротьби з корупцією,



І

участь у підготовці проектів нормативних актів з питань боротьби! з корупцією, в 
порядку законодавчої ініціативи;
реалізація інформаційної та аналітичної діяльності з метою виявлення і усунення 
мотивів та обставин, що слугують корупції;
розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії 
корупційним правопорушенням та поліпшення чинного законодавства України в 
частині запобігання та боротьби з корупцією;
проведення аналізу антикорупційних заходів та законів іноземних країн, світового 
досвіду у практичній та теоретичній сферах в боротьбі з корупцією, у т. ч. 
міжнародного досвіду з наміром використання існуючого позитивного досвіду та 
гармонізації національного законодавства;
мобілізація з метою обміну професійним досвідом науковців та осіб, які здійснюють 
дослідження в галузі права, та суміжних галузях знань;
міжнародне співробітництво та взаємодія у сфері протидії корупції, створення умов 
для комунікації між членами Організації, а також представниками міжнародних 
громадських організацій з метою розвитку наукових зв’язків, обміну інформацією 
та професійним досвідом, професійним досвідом науковців та осіб, які здійснюють 
дослідження в галузі права та суміжних галузях знань; (
ознайомлення населення та інформування засобів масової інформації про проблеми 
корупції і способи боротьби з корупцією; |
кооперація з представниками інших громадських організацій, органами державної 
влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою 
запобігання, попередження та протидію корупції, сприяння виконанню відповідних 
Законів та підзаконних актів направлених на боротьбу з корупцією, сприяння 
створенню дійсно правового суспільства.

консультативно- 
роектів за звітний 

березні 2017

На даний час наша громадська організація не приймала участі > 
дорадчих органах при ОВВ і не має повністю реалізованих програм та п 
період, оскільки державна реєстрація громадської організації здійснена у 
року. |

Водночас зауважуємо на тому, що нами розпочато реалізацію власного проекту під 
назвою «Антикорупційний Тренінг-Центр, для територіальної громади міста Києва». 
Головним завданням Тренінг-центру є організація в місті Києві конференцій, семінарів, 
круглих столів на дану тематику, з метою вивчення, аналізу та обміну інформацією про 
найефективніші методи виявлення, боротьби, протидії та запобігання випадкам корупції у 
місті Києві.

Голова організації Гоголін І.М.


