
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ Я Є»

Код ЄДРПОУ 35575896, 02099, м. Київ, вул. Вереснева, 24, ел. адреса: kiptiak@gmail.com

Вих №:__________ від Ініціативній групі з підготовки установчих
зборів для формування громадської ради 
при Оболонській районній у місті Києві 
держаній адміністрації

Інформаційна довідка діяльності 
Громадської організації «Всеукраїнський рух Я  Є»

Громадська організація «Всеукраїнський рух Я Є» не є підприємницьким товариством і не 
здійснює самостійну господарську діяльність і є неприбутковою організацією.
Основними завданнями, котрі громадська організація виконує:

Представництво та захист своїх законних прав та інтересів її членів;
Сприяння створенню та реалізації програм і проектів, спрямованих на розвиток лідерів 
суспільства, на розвиток малого та середнього бізнесу, кредитних спілок;
Сприяння участі членів організації у створенні та діяльності органів самоорганізації населення на 
території України;
Сприяння формуванню у членів організації та інших мешканців міст активної громадянської 
позиції та залучення їх до участі в громадянському житті;
Наша мета -  зробити цей світ кращим, і ми не зупинимось.

З щирою повагою,
Керівник ВГО «Всеукраїнський рух Я Є» Розвадовський С.В.
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Біографічна довідка уповноваженого представника 
Кіптяка Олександра Сергійовича 

Громадська організація «Всеукраїнський рух Я Є»
ПІП Кіптяк Олександр Сергійович

Працює Автомобільна компанія Колумб Трейд -  спеціаліст з
логістики

Громадянство Громадянин України

Число, місяць, рік народження 04 грудня 1987 року

Місце народження м. Київ

Освіта Вища

Науковий ступінь, вчене звання “

Володіння мовами Українська, Російська, Англійська

Нагороди, почесні звання “

Трудова діяльність - з 2005 по 2010 роки навчався в НАУ на соціологічному 
факультеті, працював у комерційному банку АКІБ 
«УкрСиббанк», начальником відділу 777, Універсал Банк 
менеджером з іпотечного кредитування, ведучим 
спеціалістом по роботі з автомобільними дилерами 
Страхової компанії НАСТА, потім працював директором 
Департаменту розвитку СК «Скіфія», наразі працюю в 
атомобільній компаній' та є членом громадської організації

Контактна інформація м. Київ, вул. Ломоносова, 73, кв. 13 
тел. 063 473 87 87

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді

Економічний, фінансовий

З щирою повагою,
Член ВГО «Всеукраїнський рух Я Є» Кіптяк О.С.
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