
03062, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 11, кв. 5; ЄДРПОУ 39755023

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
уповноваженого представника Благодійної організації «Благодійний фонд «Каруна 

Україна» на участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради 
при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

ТУРКЕНЯ ІГОР ГРИГОРОВИЧ
Контактна інформація:
поштова та електронна адреса, 
контактний телефон (робочий, мобільний)

02088, м. Київ, вул. Харченк 
адреса електрони 
і.Шгкепуа(о),етаі1.сош. н 
0673177809

а, 45, кв. 79 
ої пошти: 
омер телефону:

Число, місяць і рік народження 23.02.1990 р.н.

Освіта вища
Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

Не маю

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Не маю

Місце роботи, посада ФОП Лозовий І.Г., менеджер ЗЕД
І

Посада в ІГС Волонтер фонду

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
2015 -  по теперішній час ФОП Лозовий І.Г., менеджер 3 

На даний час не є народним депутатом України, депутатом Верховної 
Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органів державної 

Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядуваї

ЕД
Ради Автономної 
влади, органів влади
ІНЯ

Г ромадська діяльність

Волонтер Фонду «Каруна Україна»

Туркеня І.Г.



03062, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 11, кв. 5; ЄДРПОУ 39755023

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 Благодійної організації 

«Благодійний фонд «КАРУНА УКРАЇНА» протягом 2018-2019 років

1. Повна назва ІГС: Благодійна організація «Благодійний фонд «КАРУНА
УКРАЇНА»

2. Дані про легалізацію ІГС:
Дата на номер запису в ЄДР: 20.04.2015 року № 107210200000*32232, ЄДРПОУ 

39755023.
3. Адреса, контакти: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 11, кв. 5, адреса 

електронної пошти: і.Іигкепуа@етаіі.сот, контактний номер телефону: 0673177809.
4. Основна мета та напрями діяльності.
Основною метою діяльності благодійного фонду є надання допомоги для сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим 
статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального та соціального становища 
набувачів благодійної допомоги; безкорисна багатопланова діяльність, спрямована на 
створення умов і об'єднання зусиль зацікавлених юридичних і фізичних осіб для 
співробітництва по наданню консультаційної, соціальної, оздоровчої, матеріальної і 
фінансової допомоги набувачам благодійної допомоги.

Основні напрямки діяльності:
- Сприяння розвитку громадянських прав та свобод;
- Розвиток територіальних громад.
- Розвиток міжнародної співпраці України - співпраця з метою досягнення поставлених 
цілей з владними структурами, громадськими організаціями, установами, підприємствами, 
фондами та фізичними особами як в Україні, так і за її межами на прямих договірних 
засадах та в рамках спільних підприємств; |
- Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, 
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої
влади:

Представники фонду є експертами в громадській раді при Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації, входили до складу Громадської ради при Міністерстві 
молоді та спорту І

6. Результати профільної діяльності протягом останнього року, і
Фонд займається просвітницькою діяльністю щодо формування позитивного 

відношення до створення ОСББ та реформи житлово-комунальної інфраструктури. 
Представники залучалися в якості експертів під час проведення панельних дискусій та



форумів щодо енергоефективності та впровадженні енергоефективних заходів. 
Представники Фонду є постійними учасниками міжнародних конференцій!.

Крім того, Фондом були проведено безліч заходів (робочі групи, тренінги, 
семінари), спрямовані на пропагування здорового способу життя та наданні першої 
домедичної допомоги. Наразі Фондом реалізується проект «Репродуктивне здоров’я 
молоді» в Дарницькому та Дніпровському районах.

У зв’язку з подіями на Сході України, Фонд взяв опіку над дітьми, які наразі 
проживають в м. Києві та втілює проекти їх інтеграції в новий соціум.

Директор Туркеня І.Г.


