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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
уповноваженого представника Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ 3 ЗАХИСТУ ПРАВ 
ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПР-Т. ТИЧИНИ, 

18-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» | 
на участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА). |

КЛИМЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

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

02160, м. Київ, Харківське шосе, 
буд. 8-а, оф. 2 
Тел.: 093 649-04-05 І 
е -таіі: о!зепка-ккк@икг.пеІ

Число, місяць і рік народження 22.08.1980

Освіта вища
Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

не має

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

не має

Місце роботи, посада ТОВ «Київське 
технічної інвентарю

міське бюро 
зації», директор

Посада в ІГС член організації |

Досвід діяльності (участі, членства) у Громадській раді 
при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).

не має

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
з 2005 по 2008 -  КП «Утримання зелених насаджень», заступник директора 
з 2008 по 2012 -  ТОВ «Світ-Трейд», заступник директора 
з 2015р по даний час -  фізична особа підприємець, оціночна діяльність 
з 2016 по даний час - ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації», директор

На даний час я не являюсь народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим або місцевої ради, посадовою особою органів державної влади,! органів влади 

Автономної Республ і.ки,Крим та місцевого самоврядування |

%
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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 друкованого засобу масової інформації -  газета

«Березняківський вісник»

Повна назва ІГС: Друкований засіб масової інформації «Березняківський
вісник»

Дані про легалізацію ІГС: Дата реєстрації : 11.11.2014, Свідоцтво серія КУ № 
726-364.

Адреса, контакти: 02098, м. Київ, проспект Тичини, 18-6, моб./тел.: (066) 741- 
41-50, адреса електронної пошти: руї2000@икг.пеІ

Мета та напрями діяльності:
мета діяльності -  інформування мешканців будинку про діяльність 
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тельбін-Комфорт», 
також останні політичні, економічні, юридичні та загальні новини;

Протягом звітного періоду ЗМІ «Березняківський вісник» тісно |співпрацювала 
із засновником - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Тельбін-Комфорт» та Громадською організацією «Організаці |з захисту прав 
інвесторів будівництва житлового будинку за адресою: пр-т. Тичини Павла, 18- 
б у Дніпровському районі м. Києва» публікуючи на сторінках газети 
інформацію про його діяльність.
Також, на шпальтах газети постійно висвітлюється інформація про останні 
актуальні політичні і економічні події в у Дарницькому районі м. Києва, міста 
Києва та в цілому по Україні.
Водночас здійснювалося інформування мешканців про проведення офіційних 
заходів у представницьких органах державної влади в м. Києві.
Окремо, здійснювалося інформування населення про актуальні соціальні, 
економічні та політичні події в місті Києві, а також інформування населення



про стан справ житлово-комунальній у сфері, останні зміни в законодавстві, які 
стосуються питань ЖКГ та юридичні консультації.

Директор
ОСББ «Тельбін-Комфорт» Полєтаєв В.Ф.

«ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» 
Директор ОСББ «Тельбш-Кд, 

Полєтаєв В.
29.04.2019 р.


