
Біографічна довідка уповноваженого представника

ГО «Громадянська солідарність Браття» на участь в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (КМДА) ГРАБА ОЛЕКСАНДРА  
ВОЛОДИМИРОВИЧА

народився 05.06.1978 р. у м. Київ.
Громадянин України.

Освіта:

- у 1993 році закінчив Київську середню школу № 237
- у 1996 році закінчив Вище професійне училище Х® 45
- у 2006 р. -  закінчив Київський Національний Економічний університет України «КНЕУ» і 
отримав повну вишу освіту за спеціальністю «магістр з права».

Трудова діяльність:

17.06.1996-25.12.1997р. ТОВ «Каланта», менеджер
25.01.1998-19.04.1999р ПП «Майстер-Спілка», менеджер
26.04.1999-29.03.2005р ТОВ «ВАТІКАН» Генеральний директор.
05.04.2005-25.04.2008р ТОВ «Магістр Буд» Генеральний директор.
05.05.2008-15.11.2010р ТОВ «ВАТІКАН» заступник Генерального директора 
16.11.2010-по сьогодні ТОВ «ВАТІКАН» Генеральний директор

Громадська діяльність:

Голова ГО «Дарницька Громадська Варта»
Член Громадської Ради при ДРДА (2015-2017 рік)
Член Громадської Ради при ГУМВС у м.Києві (2015-2017 рік)
Громадський інспектор з благоустрою Дарницького району м.Києва.
Голова БО «Міжнародний Волонтерський Фонд»
Голова ГО « Дарницький Юнацький Корпус»
Голова ГО «Всеукраїнська Громадська Варта»
Спортивні досягнення :

КМС з боксу.
Одружений,.
Судимість відсутня.

Контакти: 067-474-45-54 vatikan_ag@ua.fm

Граб Олександр Володимирович

mailto:vatikan_ag@ua.fm


ІНФОРМ АЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року t

1. Повна наиіа: ГРОМАДСЬКА ОРІ АПІЗАЦІЯ «Г РОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ 
«БРАГІЯ».

2. Дані нро легсінічацію: код СДРНОУ 41032018, 15.12.2016 р. номер запису 1 066 102 0000 
013407.

3. Адреса, контакти: вул.. Братиславська, 52, м. Київ, 02139.
4. Мста та напрями діяльності:
Основною метою діяльності Організації є сприяння моральному, духовному та 

культурному розвитку суспільства; сприяння патріотичному вихованню та навчанню молоді; 
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних та інших спільних прав та інтересів своїх членів; сприяння 
становленню, розвитку і співробітництву малого та середнього бізнесу та спілі^ної реалізації 
своїх прав та свобод, сприяння розв’язанню соціально-економічних, правових та інших проблем.

Напрями діяльності організації:
- задоволення та захист прав та інтересів своїх членів; |

- об’єднання зусиль членів Організації у сприянні структурам державної влади з питань 
розбудови справедливого громадського суспільства, спроможного забезпечити демократію, 
законність, порядок права та свободи всіх громадян України;

- сприяння розвитку народовладдя шляхом запровадження дієздатних моделей місцевого 
самоврядування та розвитку територіальних громад на всіх рівнях 
адміністративно-територіального устрою, створенню ефективних механізмів громадського 
контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

- надання правової, організаційної та іншої допомоги членам Організації в межах чинного 
законодавства України;

- сприяння забезпеченню гарантій кожному громадянину на безкош товну освіту та 
медичне забезпечення, задоволення його культурних та духовних потреб;

- співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями, політичними партіями, з 
іноземними (неурядовими) та міжнародними організаціями з питань реалізації своєї статутної 
діяльності;

5. Результати діяльності ІГС, можливий досвід співпраці з органами влади:
- проведено акцію проти розміщення центрів адиктології (наркоцентрів) cepetx житлових 

масивів та районів міста.
- проведено акцію щодо повернення комунального майна та зупинення незаконної забудови 

територій перед Господарським судом м. Києва.
- подано заяви про вчинення злочинів щодо викрадення комунального майна м. Києва та 

відкрито кримінальні провадження за даними факами;
6.Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва ііроект>. мета, 

партнери, учасники, кінцевий результаї),
- збір гуманітарної допомог и для переселенців га учасників бойових дій в зоні А ГО;
- відкриття кримінальїіого провадження но факіу викрадення j<^>MyHajibHoro майна м. Києва;
- надання юридичної допомог и підприємцям, членам ()рі;аці;заці5:
- консультаційні центри для малозабезпечених сімей; /

Голова правління > Сухарський О.В.


