
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ № 71-А ТА № 71-Б ПО ВУЛ. ГОЛОВАТОГО 
_____________ В М. БОРИСПІЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»_____________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ З 

ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ № 71-А 
ТА № 71-Б ПО ВУЛ. ГОЛОВАТОГО В М. БОРИСПІЛЬ КИЇВСЬКОЇОБЛАСТІ»

протягом звітного періоду

Повна назва ІГС: Громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ 
ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ № 71-А ТА № 71-Б ПО ВУЛ. 
ГОЛОВАТОГО В М. БОРИСПІЛЬ КИЇВСЬКОЇОБЛАСТІ»

Скорочена назва ІГС: ГО «ЗАХИСТ ІНВЕСТОРІВ ЖК № 71-А ТА № 71-Б ПО ВУЛ. 
ГОЛОВАТОГО В М. БОРИСПІЛЬ КИЇВСЬКОЇОБЛАСТІ»

Дані про легалізацію ІГС - дата на номер запису в ЄДР: 05.12.2014, 1 354 102 0000 
005420.

Адреса, контакти: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 71-Б, оф. 1/ 
04050, м. Київ, вул. ГлибочицькаДЗ, тел./факс: (044) 277-49-14, (093) 223-43-40

Мета та напрями діяльності:
мета діяльності - задоволення та захист своїх та своїх членів законних соціальних, 
економічних та інших спільних інтересів, захист прав інвесторів, що про інвестували 
будівництво житлового будинку за адресою вул. Головатого, №. 71-а, та № 71-6 в м. 
Бориспіль, Київської області;
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.

Протягом звітного періоду громадською організацією неодноразово ініціювалися та 
проводилися збори інвесторів у житлове будівництво з метою вивчення проблем у сфері 
реалізації прав інвесторів житлового будівництва та спільне вирішення існуючих таких

08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 71-Б, оф. 1

2 травня 2019 р. Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів інститутів 
громадянського суспільства з 
формування нового складу Громадської 
ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

проблем. Результативна співп] 
розроблення та впровадження п]

івними органами влади та управління задля 
Ц ^ідаю ть інтересам членам нашої організації.

Голова організації Георгієвський О.М.


