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Ініціативній групі з підготовки 
22 квітня 2019 р. установчих зборів інститутів

громадянського суспільства з 
формування нового складу Громадської 
ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника Громадської організації 

«ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
«ПОКРОВСЬКИЙ ПОСАД» уповноваженого на участь в установчих зборах з формування 

складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).
КЛЄВАЄВ АРТУР ЮРІЙОВИЧ

Місце роботи:
Посада за місцем роботи:
Посада в громадській організації: 
Громадянство:
Дата народження:
Місце народження:

Освіта:
Науковий ступінь, вчене звання: 
Володіння мовами:
Нагороди, почесні звання:
Досвід роботи у виборних органах: 
Трудова діяльність:

Мотивація бути обраним до складу 
Громадської ради при Дарницькій РДА:

Контактна інформація:

Голова

Член організації 
Громадянин України 
16.04.1993
м. Київ '

Неповна вища 
немає
Українська, російська, англійська, німецька 
немає 
немає
маркетинговий спеціаліст 
ТОВ «Хюндай мото Україна»
2016-2017 рр 
Участь у здійсненні громадського контролю та 
сприяння врахуванню громадської думки 
членів територіальної громади міста Києва 
органами державної виконавчої влади у місті 
Києві, до компетенції яких відноряться питання 
улаштування благоустрою територій у місті 
Києві та безпосередньо у Дарницькому районі. 
Тел.ДЩДЗВ 8395
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Луценко Г.В.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Організація з захисту прав 

інвесторів житлового комплексу «Покровський посад», протягом звітного періоду

Повна назва ІГС: Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів 
житлового комплексу «Покровський посад»

Скорочена назва ІГС: ГО «Організація з захисту прав інвесторів житлового
комплексу «Покровський посад»

Дані про легалізацію ІГС- дата на номер запису в ЄДР: 18.05.2011, 1 074 102 0000 
039659.

Адреса, контакти: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, будинок 14/1, моб./тел.: 063616-96-01 

Мета та напрями діяльності:
мета, діяльності - задоволення та захист своїх та своїх членів законних соціальних, 
економічних та інших спільних інтересів, захист прав інвесторів що проінвестували, сплатили 
частково або в повному обсязі за будівництво квартир у житловому комплексі «Покровський 
посад» у м. Києві, в Шевченківському районі, на вулиці Глибочицькій, 26; 
напрями діяльності -проведення заходів мистецько-просвітницького та культурологічного 
характеру, виставок, концертів, в тому числі, в частинах силових структур за погодженням з 
їх керівництвом; співпраця з державними органами влади та управління задля розроблення та 
впровадження проектів, що відповідають інтересам Організації; створення дозволених 
законодавством України господарських підприємств; організація благодійних фондів тощо 
для підтримки різних галузей розвитку своєї Організації; науково-дослідницька діяльність в 
усіх галузях, що випливають зі статутних завдань Організації; заснування друкованих видань, 
в тому числі періодичних, кіно-, відео-, телефільмів, радіопрограм, розміщення їх та їх 
реклами в ефірі; 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. Було проведено багато роботи із захисту прав інвесторів та 
співвласників. Протягом року, громадською організацією, з іншими організаціями, 
проведено декілька проектів, сп рям ов^^ф а та^ш стивізацію  співробітництва з 
громадськими суспільними інституціям^Мр4(І <:<Ш іє^ щ ^ф ер і захисту та реалізації прав 
інвесторів житлового будівництва. їїх  11г захисту прав інвесторів^ о \
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