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Біографічна довідка
)

представника інституту громадянського суспільства

для участі в установчих зборах щодо формування складу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) на 2019- 
2021 роки.

Лисенко Олександр Петрович

Назва інституту 
громадянського суспільства* 
що вносить кандидатуру

Громадська організація «Антирейдерський союз 
підприємців України»

Місце роботи Приватний підприємець.

Число, місяць і рік 
народження

26 липня 1974 року

Освіта Повна вища, Національний педагогічний Університет ім. 
М.ГІ. Драгоманова, 1998 рік, історія, вчитель історії

Членство в інститутах 
громадянського суспільства, 
громадських радах

Член організації, заступник голови в Громадській раді при 
Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації, член Правління в Громадській раді при 
КМДА, Секретар Громадської ради при Фонді соціального 
страхування України

Додатково зазначаю що я не є на даний час народним 
депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою 
органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та місцевого самоврядування

Контактна інформація:

Тел:+38 050 358 55 33;+38 067 443 56 59; 

Е таі1:а11реІгоуісН74@§гпаі1.сот

Лисенко О.П. [_тг



03148, Україна, м. Київ, пр. Леся Курбаса, буд. 2-6, оф. 1, (044) 233-09-81, (044) 408-93-73 
Код ЄДРПОУ 34834203, р/р 26003011459581 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

1. Повна назва: Громадська організація «Антирейдерський союз підприємців України»
2. Скорочена назва: ГО «АСПУ».
3. Дані про легалізацію: Свідоцтво про держ. реєстрацію Серія А01 № 249932.
4. Адреса, контакти: Київ, пр. Л.Курбаса 26, оф.1, тел. 044. 233.09.81 е-шаіі:

апіігаісіег@апіігаіс1ег.иа.
5. Мета та напрями діяльності: Антирейдерський союз підприємців України -  правозахисна 

організація, створена власниками підприємств, що зазнали рейдерської атаки. Діяльність 
Антирейдерського союзу націлена на боротьбу з рейдерством та захист інтересів своїх членів, 
у тому числі, захист їхньої Власності.^

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ : Антирейдерський союз 
підприємців України був одним з ініціаторів створення та учасником роботи Міжвідомчої 
комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств при КМ 
України.

7. Антирейдерський союз підприємців України оголосив та провів громадянську акцію прямої 
дії, щодо ЗВІЛЬНЕННЯ із системи ДПС України новопризначених керівників столичних 
підрозділів податкової служби, які були задіяні в корупційних схемах по виведенню коштів з 
Бюджету України, та щодо яких були порушені кримінальні впровадження 
(Ьир://апіігаісіег.ца/иср то й  иср 5І1е агїз §1ю\у 735.Ьіт1
Нйр://апгігаісіег.иа/иср тосі иср зіїе агїз зЬ о уу  742.1ПтП.

8. Антирейдерський союз підприємців7 України є профільною громадською організацією, яка 
була створена у 2006 році керівниками підприємств, які зазнали рейдерського нападу. За п’ять 
років Антирейдерський союз, об’єднав понад триста підприємств з усіх регіонів України та 
різних галузей промисловості. Діяльність Антирейдерського союзу підприємців України 
спрямована на боротьбу з рейдерством і захист інтересів своїх членів, а також їх власності. У 
структурі Союзу з находяться кілька департаментів: правовий, інформаційно-аналітичний, 
департамент по зв’язках з правоохоронними органами, тощо. Ведеться власна база по
суддях, які виносять неправосудні рішення, а також реєстр юридичних та фізичних
осіб, які приймають участь у рейдерстві. Працює Експертна Рада АСПУ. Опрацьовано
матеріали біля 800 випадків протиправного з:

Директор Антирейдерського со 
підприємців України Т Семидідько


