
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Громадської організації 

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСББ «НАШ ДІМ»

протягом року:

- консультування громадян щодо порядку та умов створення ЖБК та ОСББ;
- допомога в оформленні документів ( протоколів, статутів ) створених ОСББ, 

внесення змін;
- допомога у проведенні та підготовці до проведення Загальних зборів 

(установчих, звітно-виборчих);
- організація та участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково - 

практичних занять;
- проведення заходів, пов'язаних з реалізацією основних завдань Організації, 

запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, 
так і закордонні;

- внесення пропозиції до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- контроль за виконанням обов'язків Головами правління ЖБК та ОСББ;

- участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, щодо 
вдосконалення законодавства в галузі житлово - будівельних кооперативів та 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом внесення пропозицій 
до органів державної влади та місцевого самоврядування;

Голова Правління В. Г. Калінш а



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Громадської організації «ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ОСББ «НАШ ДІМ» на участь в Установчих зборах по 
формуванню нового складу Громадської ради при Оболонській районній в

місті Києві державній адміністрації 
ЧЕРКАЩИНА ДЕНИСА ЄВГЕНОВИЧА

1. Посада в ІГС -  Заступник Голови Правління Громадської організації 
«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСББ «НАШ ДІМ»;

2. Громадянство -  Громадянин України;
3. Число, місяць, рік народження -  27.08.1982;
4. Місце народження -  м. Харків;
5. Освіта - Вища;
6. Місце роботи/Посада - Самозайнята особа;
7. Громадська діяльність - Громадський активіст. Проведення акцій прямої дії у 

складі громадської організації.
Захист прав мешканців Оболонського району перед комунальними 
службами, органами місцевого самоврядування, державними органами. 
Проведення консультаційних зустрічей із населенням з питань створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Безкоштовне юридичне 
супроводження мешканців будинків від ініціативної групи до реєстрації

8. Можливий напрямок роботи у Громадській раді -  ЖБК , ОСББ, Благоустрій,
9. Контактна інформація:

- Поштова адреса : м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 1 кв. 275
- Контактний номер телефону:+38 (063) 514 58 27 
 ̂ Електронна адресахйегказіїуп 1312@gmail.com

ОСББ.

16.05.2019 року Д. Є. Черкашин
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