
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СТРАЙКБОЛУ»

ЄДРПОУ 38527227, Адреса: 02140, м. Київ, пр-т Бажана, буд. 10-А, тед. -^380443836491, +380992633821

Біографічна довідка уповноваженого представника ГРОМ АДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СТРАЙКБОЛУ» на участь в 
установчих зборах з формування нового складу Г ромадської ради при 

Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації

Членство в ІГС

Місце роботи

Громадянство, число, 
місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання

Лисенко Олександр Петрович 

Член ІГС

Фізична особа - підприємець 

Україна, 26.07Н974 року народження

м. Київ 

Вища

Не має.

Нагороди, почесні звання

Г ромадська діяльність

Можливий напрямок 
роботи у громадській раді

Т р у  д о в а  д і я л ь н і с т ь

Не має

Член ГО «КФС»

Питання учасників АТО, волонтерського руху та 
внутрішньо-переміщених осіб

25 років

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  ( особисті досягнення тощо) -  Допомога бійцям 
АТО, допомога в лікування бійців АТО

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, е-таіі) - тел. 
+3804438.36491, +380992633821; Адреса^ЩЩ), м. Київ, пр-т Бажана, буд. 10-А; 
1оЬоба.паІа1і@£таі1.сот.

Голова ІГС олубицький Ю.Г.

СЙ її.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СТРАЙКБОЛУ»
ЄДРЇІОУ 38527227, Адреса: 02140, м. Київ, др-т Бажана, буд. 10-А, тел. +380443836491, +380992633821

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС. Громадська організація «КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
СТРАЙКБОЛУ»
2. Дані про легалізацію ІГС. 10.01.2013р. 1 065 102 0000 016683
3. Адреса, контакти. 02140, м. Київ, пр-т Бажана, буд. 10-А, тел. 4-380443836491, 
4-380992633821
4. Мета та напрями діяльності:

2.1. Основною метою діяльності КФС є здійснення діяльності в інтересах членів 
«Київской федерації страйкболу», розвиток, та популяризація страйкболу на 
території Києва та Київської області.

2.2. Предметом діяльності КФС є діяльність, спрямована на розвиток, 
національного та патріотичного розвидку на території Києва та Киевского 
області.
5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади -  не 
має.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду -  Волонтерська 
діяльність спрямована на допомогу7 ЗСУ, добровольчим батальйонам; регулярний 
збір гуманітарної допомоги бійцям АТО, їхнім сім’ям та сім’ям переселенцям із 
зони АТО. Проведення просвітницької роботи з молоддю в патріотичному 
напрямку. Проведення спортивно військових змагань та навчанням мінімальних 
навиків виживання в дикій природі, військовій справі та надання першої медичної 
допомоги.

Голова ІГС

ік. о у. Ф

Голубицький Ю.Г.


