Громадська організація "Організація з захисту
прав інвесторів будівництва житлового будинку
за адресою: пр.-т.: Тичини Павла, 18-6 у
Дніпровському районі м. Києва"
Україна, м. Київ, Харківське шосе, 8-А
тел./факс: (044)450-12-16, (093)616-96-01

22 квітня 2019

адреса для листування:
Україна, 03115, м. Київ, вул. Біличанська, 1

Ініціативній групі з п і д г о т о в к и
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства з
формування нового складу Громадської
ради при виконавчому органі Київської
міської ради (КМ ДА)

р.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника
Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПР-Т. ТИЧИНИ, 18-Б У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» уповноваженого на участь в установчих
зборах з формування нового складу Громадської ради при виконавчому

органі К иївської міської ради (КМ ДА).
Полєтаєв Вадим Федорович
Місце роботи:
ОСББ «Тельбін-Комфорт»
Посада за місцем роботи:
Директор
Посада в громадській організації:
Член організації
Г ромадянство:
Громадянин України
Дата народження:
18.05.1968р.
Місце народження:
м. Д ніпродзерж инськ, Д ніп роп етров ської обл.
Освіта:
вища
Науковий ступінь, вчене звання:
Не має
Володіння мовами:
Українська, російська
Нагороди, почесні звання:
Не має
Досвід роботи у виборних органах:
Не має
Трудова діяльність:
1991 - 1994 - тренер з плавання
1994 - 1996 - заступник завідуючого
відділу міськвиконкому.
1996 - 2013 - підприємницька діяльність.
2013 - по даний час - директор ОСББ
«Тельбін-Комфорт»
Мотивація бути обраним до складу
Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради (КМДА):

Забезпечення та створення ефективних
механізмів співробітництва між інвесторами
і співвласниками багатоквартирних
будинків та органами місцевого
самои^щ^адлня і органи державної
у місті Києві

Контактна інформація:
— р у ї2 0 0 0 @ и к г.п е І

Голова
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адреса для листування:
Україна, 03115, м. Київ, вул. Біличанська, 1

Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства з
формування нового складу Громадської
ради при виконавчому органі Київської
м іської ради (КМ ДА)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ З
ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПР-Т. ТИЧИНИ, 18-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»
протягом звітного періоду
Повна назва ІГС: Громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПР-Т.
ТИЧИНИ, 18-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»
С корочена назва ІГС:
18-Б»

ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТОРІВ ЖБ ПО ПР-Т. ТИЧИНИ,

Дані про легалізацію ІГС - дата на номер запису в ЄДР: 11.07.2012, 1 067 102
0000 017941.
Адреса, контакти: 02160, м. Київ, Харківське шосе, буд. 8-а, оф. 2, адреса для
лист ування: 03115, м. Київ, вул. Біличанська, 1, тел./факс: (044) 450-12-16,
(093)616-96-01
Мета та напрями діяльності:
мета діяльності - задоволення та захист своїх та своїх членів законних
соціальних, економічних та інших спільних інтересів, захист прав інвесторів, що
проін весту вали у будівництво житлового будинку за адресою пр-т. Тичини Павла,
18-6 у Дніпровському районі м. Києва;
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 інвесторів житлового будинку за адресою пр-т. Тичини
Павла, 18-6 у Дніпровському районі м. Києва. Надавалась безкоштовна юридична
допомога потребуючим членам нашої організації.
За участі нашої організації було створено Громадську спілку «АСОЦІАЦІЯ З
ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В М.КИЄВІ», основною

метою та завданнями якої є задоволення та захист своїх та своїх членів законних
соціальних, економічних та інших спільних інтересів, захист прав інвесторів
житлового будівництва в м. Києва.
Проведено багато роботи із захисту прав інвесторів та співвласників житлового
будинку за адресою пр-т. Тичини Павла, 18-6 у Дніпровському районі м. Києва від
свавілля представників правоохоронних органів, які затягують розслідування
кримінальної справи про невиконання судового рішення на користь ОССБ
«Тельбін-Комфорт», яке створено із числа інвесторів житлового будинку за
адресою пр-т. Тичини Павла, 18-6 у Дніпровському районі м. Києва.
Протягом року, громадською організацією, як провідною організацією
Громадської спілки «АСОЦІАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА В М.КИЄВІ» разом з іншими організаціями, що входять до складу
спілки було проведено декілька проектів, спрямованих на активізацію
співробітництва з громадськими суспільними інституціями міста Києва в сфері

Луценко Г.В.

