
Благодійная організація 

«Благодійний фонд «ДАРНИЦЯ»
02121 м. Київ вул. Вербицького 32. Тел. 0980624592, <3ап1773@икг.пе1:

від 02 травня 2019 р.
№9

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Балацій Ігор Миколайович директор Благодійної організації «Благодійний фонд 

«ДАРНИЦЯ» на участь в Установчих зборах з формування нового складу Громадської 
ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київський міській державній
адміністрації) на 2019-2021 роки__________________________________ _______________
_______________________ БАЛАЦІЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ_______________________
Контактна інформація:
М. Київ, вул. А. Ахматової 6.18 кв.ЗО
5852534(5>ктаіІ.сот тел. 0980624592_______________________________________________
24.08.1975

Освіта - вища___________________________________________________!_______________
Науковий ступінь, вчене звання- не маю

Нагороди, почесні звання- не маю

Благодійная організація «Благодійний фонд «ДАРНИЦЯ» 
директор на громадських засадах.

Верховна Рада України помічник -  консультант 
Народного депутата України

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

ТОВ «Інвестбудперспектива» заст. директора 

Верховна Рада України помічник -  консультант Народного депутата ̂ України

Г ромадська діяльність

Благодійная організація «Благодійний фонд «ДАРНИЦЯ» директор



Благодійная організація 

«Благодійний фонд «ДАРНИЦЯ»
02121 м. Київ вул. Вербицького 32. Тел. 0980624592, і1ап1773@икг.пеї

від 02 травня 2019 р.
№10

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «ДАРНИЦЯ», 

з 01 травня 2018 року до 01 травня 2019 року.
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. |

Результати профільної діяльності з 01 травня 2018 року до 01травня.2019 року.

Название мероприятия .дата проведення Место проведение Разное

1.
Соц дослідження 
Друзі бродвею на 

Харківському

03-05 
Травня 2018

О тул . Декабристів 
5 до Бажана 9ж 

бродвей

2. участь в роботе правлінні 
ОСББ

04.10.2018 Декабристів 5 |

3. Круглий стіл «Друзі бродвею 
на Харківському»

12.04.2018 ЗОШ №237

4.
"ГРОМАДСЬКІ 

ОБГОВОРЕННЯ 3 
ПРОБЛЕМ Ж КГта ПЕК,

23.08.2018 КМДА

5.
Медична реформа по 

підписанню декларацій в 
Дарницькому районі м. 

Києва

Постійно
2018-2019

Дарницький райої і

6. Проведення толок
Листопад 

травень 2018- 
2019

київ


