
ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ 
З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «ЛІВИЙ БЕРЕГ»

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності 

інституту громадянського суспільства 
протягом звітного періоду

1. Громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордон) «Лівий Берег»
2. Громадське формування «Лівий Берег»
3. Дані про легалізацію ІГС: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи № 561186, дата проведення державної 
реєстрації: 09.07.2014; номер реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб 10671020000020522
4. 02110, м. Київ, Бульвар Верховної Ради 10, кв. 2
5. Мета та напрями діяльності: надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку 
і громадської безпеки, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушення; інформування органів та 
підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення . місця 
зосередження злочинних угруповань; сприяння органам внутрішніх справ у виявленні кримінальних 
правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, 
громадян від злочинних посягань, участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою 
бездіяльністю і правопорушенням неповнолітніх.
6. ЧлсниГромадського формування «Лівий Берег» залучалися і є залучені у якості експертів до громадських рад 
при КОДА, Дарницькому Управлінні Поліції. Дарницькій РДА.
7. Проведення толоки, громадських робіт, участь у фестивалях, спортивних заходів, у якості співорганізаторів. 
Проведення громадських слухань з питань несанкціонованих забудов у м. Києві, надання юридичних 
консультацій з питань соціального страхування та партнерства, соціального захисту постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, фінансово-економічних питань.



V ' і ь \ : домадських акціях з метою проведення чесних виборів, сприяння органам внутрішніх справ \ 
влсниі кримінальних правопору шень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, 

>рганізацій, громадян від злочинних посягань, гуманітарна допомога А ГО. протидія торгівлі людьми. 
т»ба »дитячою бездіяльністю і правопорушенням неповнолітніх, перекваліфікація військовослужбовців
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ГФ «Лівий берег»
Організаційний комітет Міжнародної велогонки 

Race Horizon Park 2016 висловлює глибоку вдячність 
громадському формуванню «Лівий берег»

за: партнерську підтримку в організації міжнародних велозмагань 
27-29 травня 2016 року.

Ваш внесок у розвиток велоспорту та формування 
іміджу України на міжнародній спортивній арені є вагомим 

та надзвичайно важливим. Соціальна відповідальність 
Вашої організації мас стати Добрим прикладом для наслідування.

О лександр Саш еико, 
президент Ф едерації велоспорту України, 

галопа організлдіймого ком ітету велогонки Race Horizon Park
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Начальник штабу_______________
Посада уповноваженої особи Підпис .11 (за наявності)

Тупозлісв В.І.
Ініціали, прізвище


