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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОРІЯНА»
02090, м. Київ, вуя. Азербайджанська, буд. 8 а, кв. 64

ЕДРПОУ 39923105 
теж 4 380673202955

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

протягом звітного року.

1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОРІЯНА"

2. БФ «ОРІЯНА»
3. Виписка з ЄДР від 30.07.2015 № 1 069 102 0000 034873
4. Місцезнаходження , 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8а, 
кв. 64
Поштова адреса: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 15 Б, кв.32.

5. Мета та напрями діяльності Фонду є
• надання благодійної допомоги онкохворим та дітям з інклюзією, 

соціальна реабілітація малозабезпечених, дітей сиріт та дітей 
АТО, інших осіб, які потребують піклування.

• будь яка в т.ч.благодійна допомога територіальним громадам, 
неприбутковим організаціям, а також юридичним особам в сфері 
ЖКХ, а також розвиток і підтримка цієї сфери у суспільних 
інтересах.

6. Проведення благодійних заходів, участь у фестивалях , спортивних 
заходах в якості співорганізаторів, , інших осіб ,які потребують 
піклування.
Просвітницька діяльність серед киян з питань дотримання правил 
благоустрою м. Києва, сортування сміття , правил утримання котів і 
собак у м.Києві. Надання безкоштовних консультацій для 
співвласників багатоквартирних будинків з питань управління 
багатоквартирним будинком. Організація толок та озеленення Оболоні. 
Участь учасників Фонду у в засіданнях РДА та семінарах з питань 
ЖКГ.
Учасниками Фонду розроблювались проекти участі в Громадському 
бюджеті 2020р.
За участі БФ «ОРІЯНА» в травні 2019р. було організовано і проведено 
свято мешканців 3-го мікрорайону Оболоні «День Сусіда».
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
уповноваженого представника

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОРІЯНА”, 
на участь в установчих зборах з формування Громадської ради при 
Оболонській в м. Києві районній державній адміністрації.

Силантьева Тетяна Сергіївна
Місце роботи . Голова Правління ЖБК «ЗВ'ЯЗКІВЕЦЬ»

Громадянство, число, місяць і рік Г України, 26 грудня 1977року

народження

Місце народження м.Корсунь-Шевченківський Черкаської обл.

Освіта Закінчена вища, КНЕУ ім. Гетьмана, магістр банківської справи

Володіння мовами Українська, російська, англійська

Досвід роботи у виборних органах, Є учасником БФ «ОРІЯНА» та приймаю участь в різних 
в т.ч., громадських благодійних проектах . З липня 2017р. Голова Правління ЖБК

«ЗВЯЗКІВЕЦЬ» . Беру активну участь в житті Оболонського району. 
Намагаюсь об'єднати мешканців 3-го мікрорайону, шляхом 
організації та проведення спільних свят, загальних толок і 
озеленення, створення скверів та місць відпочинку.

Трудова діяльність 1996-2000- Агропромбанк «УКРАЇНА» економіст, 2000-2006- АКБ
«Правекс Банк» бухгалтер, 2006-2010 ТОВ «Колесо Історії»-Головний 
бухгалтер, 2010-2011- ПТ «Ломбард 9999»-Головний бухгалтер, 
2011-2014 ТОВ «ТРЕМ КОНСАЛТИНГ» Головний бухгалтер;

2015р.-2019 Фізична особа підприємець, торгівля, бухоблік, аудит, 
консультації.

З 11.07.2018 по сьогодні - Голова правління ЖБК «ЗВ'ЯЗКІВЕЦЬ»

Контактна інформація 
м.Київ 04210, пр-т Героїв 
С талінградаД бб , кв.32 
тел.+380673202955


