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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Уповноваженого представника Громадської організації 

«ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ 
«ІНТЕГРАЛ-БАНК» уповноваженого на участь в установчих зборах з формування нового 

складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).
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КОЖАНОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 1

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 обраною до складу 
Громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради (КМДА):

Контактна інформація:

Г олова
Громадської організації

ТОВ «ЛЬВІВСЬКИМ КВАРТАЛ»
Директор 
Член організації 
Громадянин України 
16.08.1959 |
с. Розважів, Київська обл. '
вища [
не має
Українська, російська, англійська (зі 
словником) 
не має 
не має
2008-2014р.р. -  заступник директора ПрАТ 
«АБС-УКР» І
2014-2015р.р. -  начальник АГВ ПрАТ 
«ЕНРАН»
2015-20Ібр.р. -  заступник директора ОСББ 
«Т ельбін-Комфорт»
2016-2017р.р. -  директор ТОВ «Львівський 
квартал»
Захист прав інвесторів, розвиток системи 
самоврядування населення та інститутів 
громадянського суспільства

Тел.: 063 
електрон: аіі.ги

Кожанов О.Ю.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ) З ЗАХИСТУ 

ПРАВ ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», протягом звітного
періоду

Повна назва ІГС: Громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ 
ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Скорочена назва ІГС: ГО «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Дані про легалізацію ІГС- дата на номер запису в ЄДР: 17.07.2015
055030.

Адреса, контакти: 04050, м. Київ, ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, БУД. 12, ОФІС,122 
моб./тел.: 068 127-25-70, адреса електронної пошти: оик59@таі1.ги

1 074 102 0000

них соціальних,
Мета та напрями діяльності:
мета діяльності - задоволення та захист своїх та своїх членів законі 
економічних та інших спільних інтересів, захист прав вкладників банку «ІНТЕГРАЛ- 
БАНК»;
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 наше громадське формування активно здійснювало захист 
своїх та своїх членів законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів, захист 
прав вкладників банку «ІНТЕГРАЛ-БАНК». З помі ж того проводилися акції біля державних 
органів. Забезпечували зустрічі з юристами та іншими компетентними представниками органів 
та установ, які сприяють реалізації державної політику у сфері захисту прав вкладників банків.

і р Л - І Н А ,

Голова
Громадської організації Кожанов О.Ю.


