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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
уповноваженого представника Засобу масової інформації -  газета 

«Київ.огд» на участь в установчих зборах з формування нового складу 
Громадської ради при Ки'Г&сьті # чМ і С,.І7-К'V $  і державній адміністрації 
_______________________ Васильчук Д а р ії Петрівни____________________________
Контактна інформація: поштова та електронна адреса, 

контактний телефон (робочий, мобільний) 
тзи.копкогсііа@ икг.пеї 
(093) 975-75-22

Число, місяць і рік 
народження

05.04.1960

Освіта Вища
Науковий ступінь, вчене 
звання

-

Нагороди, почесні звання Диплом від Українського фонду культури за 
підписом Голови правління фонду, академіка НАН 
України, Героя України, поета Бориса Олійника -  
2009 рік; Подяка Київського міського долови з 
нагоди 50-річчя від дня заснування Олімпійського 
коледжу імені Івана 
Піддубного -  2016 рік

Місце роботи, посада Олімпійський коледж імені Івана ПідЬубного, 
бухгалтер провідний І

Посада в ІГС Головний редактор !
Трудова діяльність 1975-1978 рр. -  навчання в Чернівецькому 

кооперативному технікумі, 1978-1981 рр. -  
бухгалтер Об’єднання громадського харчування 
Коломийського райспоживтовариства 
Івано-Франківської облспоживспілкй, 1981-1987 рр.
-  навчання в Київському державному 
університеті імені Тараса Шевченка на факультеті 
журналістики, надалі: позаштатний 
кореспондент різних видань; заступник головного 
редактора Всенародної газети України 
«Злагода», інтерв’юер в ТОВ «Формула», керівник 
видавничих проектів Української 
академії геральдики, товарного знаку та логотипу і 
Українського видавничого консорціуму, 
головний редактор літературно-технічної редакції 
Української конфедерації журналістів.
На даний час я не являюсь народним депутатом
України, депутатом Верховної Ради
А в то н и ^^^^О уб л іки  Крим або місцевої ради,
пога^^бїоосо^ю^органів державної
влади; о ^а  лїі^вл ад и\А в то н о м н ої Республіки Крим
та/(міс^)^^(ш ішврядування |
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Представник засновника ЗМІ - дагИгС'вО̂ / £ / }
Голова ГО «АГР «УЄВ» Гоголів І.М.
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22 квітня 2019 р. Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів інститутів 

громадянського суспільства з 
формування нового складу Громадської 
ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (КМДА)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Друкованого засобу масової інформації газета «Київ.ог§»

1. Назва ІГС: Друкованого засобу масової інформації - газета «Київ.ог§».
2. Дані про легалізацію І 

- Дата: 19.04.2015р.
Свідоцтво про державну реєстрацію КУ № 830-467Р

3. Місцезнаходження ІГС:
адреса для листування 04050, м. Київ, Глибочицька, 13, 
адреса веб-сайту (за наявності) не має, 
адреса електронної пошти ІГС: 111555777@икг.пеі; 
номер контактного телефону: (073) 037 -52-16.
4. Основна мета та напрями діяльності:

мета діяльності -  інформування мешканців міста про соціально-політичні та комунально- 
побутові, економічні новини;

І

напрями діяльності -  співпраця з державними органами влади та управління задля розроблення 
та впровадження проектів, що відповідають інтересам Організації, проведення масових заходів 
(зборів, мітингів, демонстрацій тощо), організація і проведення конференцій, семінарів тощо.

Газета «Київ.ог§» зареєстрована 19.04.2018р. За період своєї діяльності випустила перший 
номер газети в якому висвітлено актуальні Столичні події, що стосуються проведення фіналу 
Ліги Чемпіонів УЄФА, новини про тарифну політику, про відкриття у Києві місць відпочинку, 
та інші загальнодержавні та місцеві новини. |

Представник засновника ЗМІ - 
Голова ГО «АГР «УЄВ» Гоголін І.М.


