
Біографічна довідка
уповноваженого представника ГО «Права громаді» 

на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на 2019-

2021 роки

Кирпич Леонід Леонідович
Працює Приватний підприємець
Громадянство громадянин України
Число, місяць і рік 09.04.1970р.
народження
Місце народження Україна, м. Київ
Освіта Середня-спеціальна

Науковий ступінь, не має
вчене звання
Володіння мовами Українська, російська.

Нагороди, почесні не має
звання
Досвід роботи у Не має
виборних органах

Т р у д о в а Д і я л ь н і с т ь
09.1985 до 07.1988 Навчання в СПТУ-5
05.1989 до 05.1991 Служба в Р.А.

09.1991 до 06.1994 Київський Ювелірний Завод ювелір

06.1994 до 02.1995 ООО Літературне ательє директор
03.1995 до 11.1995 ООО Ценрт маркетингових досліджень
10.1996 до 11.1997 ООО “Гаразд” ювелір

1998 по 2002 Тимчасово не працював
02.2002 до 07.2007 ТОВ “Пектораль” ювелір
01.2008 до 01.2010 ТОВ “Ай-Сервис” менеджер
02.2010 до 07.2010 ТОВ “Ай-Сервис-В” менеджер

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я  
Членство в ІГС
з 2014 до т.ч. член громадської організації “Голос241 ”
з 10.2014 до т.ч. член громадської організації

“ПРАВА ГРОМАДІ”
і

Особисті досягнення Голова громадської організації “ПРАВА ГРОМАДІ”
Член Громадської ради при Голосіївській РДА м.Києва 

Контактна інформація |
м. Київ вул. Голосіївська 14 кв.23 тел. 097-926-19-62, е-таіі: ЬеЬеКа-70@икг.пе1

Кирпич Л.Л.



Гром адська правозахисна організація

«ПРАВА ГРОМАДІ»
м. Київ вул. Голосіївська 14 кв.23 тел. 097-926-19-62, е-таіі: ЬеЬеКа-70@икг.пеі

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

1. Назва інституту громадянського суспільства (далі - ІГС).

Громадська правозахисна організація «ПРАВА ГРОМАДІ»

2. Скорочена назва ІГС.
ГО «ПРАВА ГРОМАДІ»

3. Дані про легалізацію ІГС.
Юридична особа

Серія АА № 102816 27.10.2014р.
4. Адреса, контакти.

м. Київ вул. Голосіївська 14 кв.23; |
5. Мета та напрями діяльності.

Основною метою діяльності Організації є: задоволення та захист своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, медичних, спортивних 
та інших соціальних
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (відомості про 
проведенні заходи, реалізовані проекти, виконанні програми, друковані видання - 
назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота

Впродовж останніх років брали участь у припиненні діяльності «Укроагрохолдінг», 
що забруднював навколишнє середовище на житловому масиві Корчувате. Приймали участь 
в громадських слуханнях з приводу екологічної ситуації на річці Коник та незаконною 
забудовою на Жуковому острові та острові Галерний. Зверталися до районної 
Держадміністрації Голосіївського району в місті Києві з заявою про проведенню 
громадських слухань з приводу незаконної вирубці дерев на жил. масиві Теремки 2 по 
вулиці Лятошинського 18. Брали участь у круглому столі ініціативних груп по утворенню 
територіальних громад в місті Києві. Приймали участь в проведенні акції|проти незаконної 
забудови по проспекту Науки 42/1 Голосіївського району міста Києва. Приймали участь в 
зборах ініціативної групи по формуванню територіальної громади Голосіївського району. 
Приймаємо постійну участь в засіданнях Народної Ради Голосіївського району. Надаємо 
благодійну допомогу учасникам АТО. Голова організації^^ТЧлен^Громадської ради при 
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрацІЇг^®^’ ‘

Голова президії 
ГО “ПРАВА ГРОМАДІ”

16 квітня 2019 р.

Щшрпич Л.Л./


