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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника Громадської організації 

«ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЙОВИКІВ-ІНВЕСТОРІВ ЕЛІНІНГ-ЦЕНТРУ 
«ЛАГУНА» уповноваженого на участь в установчих зборах з| формування 

нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської
ради (КМДА)

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

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

І

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

ТОВ «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОЧ»
Директор 
Член організації 
Громадянин України 
14.03.1974 
м. Київ 
вища 
не має
Українська, російська 
не має ‘
не має

і

Листопад 1994р. -  листопад 1995р. 
Інвестиційно-фінансова кампанія 
«Енран-Інвест», брокер 
Листопад 1995р.- червень 1999р. -  СП 
«Енран» , інженер
Липень 1999р.- грудень 2009р. ЗАТ 
«ЕНРАН», інженер і
Січень 2010р. -  липень 20І4р. ЗАТ 
«АБС-УКР», директор 
Червень 2015р. -  січень 2017р. ТОВ 
«Капітал Інвестментс», директор 
Сприяння розвиток системи 
самоврядування населення та 
інститутів громадянського суспільства



інформація: Тел.: 063 616-96-01 
електронна адреса -  
§еог§іеузкіу. 7 4@таі1. ги



еОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ 
ПАЙОВИКІВ-ІНВЕСТОРІВ ЕЛІНГ-ЦЕНТРУ

«ЛАГУНА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Довженка, буд. 14/1, оф. 4, 

тел./факс: (044) 450-25-25, (063) 616-96-01, 
е-т аіі: тзЬкіеу@икг.пеІ

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 І
про результати діяльності Громадської організації «Організація з 

захисту прав пайовиків -  інвесторів елінг-центру «ЛАГУНА», протягом
звітного періоду

Повна назва ІГС: Громадська організація «Організація з захисту прав 
пайовиків -  інвесторів елінг-центру «ЛАГУНА»

Скорочена назва ІГС: ГО «Організація з захисту прав пайовиків -
інвесторів елінг-центру «ЛАГУНА» }

Дані про легалізацію ІГС- дата на номер запису в ЄДР: 14.06.2012, 
1 074 102 0000 042636.

Адреса, контакти: 030570, м. Київ, вул. Довженка, буд. 14/1, моб./тел.: 
(093) 616-96-01, адреса електронної пошти: т8Ькіеу@икг.пе1:

Мета та напрями діяльності:

мета діяльності - задоволення та захист своїх та своїх членів законних
соціальних, економічних та інших спільних інтересів, захист прав пайовиків-
інвесторів, що про інвестували у будівництво елінг-центру «ЛАГУНА»;

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 наша громадська організація втілювала активну 
політику щодо захисту прав пайовиків-інвесторів, яким надавалась 
безкоштовна юридична допомога та здійснювалися щші сприяння.



Протягом року, громадською організацією, з іншими організаціями, 
проведено декілька проектів, спрямованих на активізацію співробітництва 
з громадськими суспільними інституціями міста Києва в сфері захисту та 
реалізації прав осіб, які здійснювали будівництво нерухомого майна із 
залученням власних коштів на пайовій основі. Були проведені зустрічі з 
провідними спеціалістами у зазначеній галузі, представниками будівельних 
організацій та правниками, що спеціалізуються у галузі будівництва.

Голова Георгієвський М.С.

і


