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Комаренко Сергій Володимирович 

Працює   Адвокат 

Громадянство   громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

  26.02.1964 р. 

Місце народження   Україна, м. Херсон 

Освіта   Херсонський національний технічний університет 

Київський національний університет внутрішніх справ 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

  не має 

Володіння мовами   українська, російська, курси англійської мови. 

Нагороди, почесні 

звання 

  не має 

Досвід роботи у 

виборних органах 

  тричі обирався депутатом районної ради, Громадської ради 

при Дніпровській РДА 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь 

2009 – 2012     Юрист ВАТ "Херсонрибгосп" 

2007 – 2009   Заступник начальника Комунального Підприємства «ЖЕК» з 

економічних та юридичних питань 

2005 – 2006   Головний спеціаліст, в.о. начальника відділу управління з 

питань внутрішньої політики Херсонської 

облдержадміністрації. 

 

Контактна інформація 
М.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6 к тел..093-779-79-82 e-mail Spudejua@ukr.net 
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ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН КИЄВА 
 

ЄДРПОУ – 39618681, 02090, м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 6, офіс 212, 

тел. +38 050-071-78-04 

 

     Вих. № __________     «____» __________ 2017 р. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПРАВИЙ СЕКТОР ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН КИЄВА” 

 

Громадська організація “ПРАВИЙ СЕКТОР ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН КИЄВА” була створена в лютому 

2015 року..  

 

Організація об’єднала активних вольових патріотів в побудові правової держави та громадянського 

суспільства в Україні.  

 

З часу створення Організацією було проведено: 

- більше десяти успішних доброчинних акцій зі збору коштів та майна для забезпечення 
мобілізаційних заходів Міністерства оборони України, зокрема в містах Києві та області; 

- прийнято участь у загальнодержавних та місцевих акціях на підтримку суспільнозначущих 
законопроектів, зокрема: “Про звільнення політв'язнів”, “Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні”, “Про очищення влади”, пакету антикорупційних законів тощо; 

- прийнято участь у численних громадських акціях з ліквідації символів тоталітарного режиму та 
поневолення; 

- прийнято участь у загальнодержавних та місцевих акціях за прозорість і підзвітність діяльності 
органів державної влади; 

- акції антикорупційного спрямування з виявлення та блокування “схем” незаконного 
збагачення чиновниками; 

- заходи зі здійснення громадського контролю за діяльністю державних органів; 
- громадські акції прямої дії з ліквідації незаконних гральних закладів, місць збуту заборонених 

психотропних та наркотичних засобів і наркопритонів; 
- правозахисні акції на підтримку як членів Організації, так й інших громадян, які піддавалися 

політичному тиску та переслідуванням. 



 

Члени Організації стали одними з перших добровольців із захисту територіальної цілісності та 

суверенітету України під час АТО. 

 

Члени Організації беруть активну участь в громадських слуханнях та консультаціях з громадськістю в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

 

Уповноважений ГО  

«Правий Сектор Дніпровський район Києва»              Руденко А.М. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

про цілі та наміри участі в Громадській раді 

Комаренка Сергій Володимировича 

 

У зв’язку з ти, що я обізнаний з проблемами Дніпровського району Києва, тут проживаю, 

маю певний досвід такої роботи, юридичну освіту та бажання –тому й заявляю свою кандидатурі 

до участі в Громадській раді при Дніпровській РДА. 

 

З якими проблемами я спіткався і якими цікавився. 

 

1. Забудова прибережної захисної смуги по вул. Микільсько-Слобідська. 
2. Збереження паркової зони на території вул. А.Малишка (відновлення загальнодоступної 

рекреаційної зони, унеможливлення встановлення МАФів та капітальних споруд на зазначеній 
зеленій зоні). 

3. Забудова капітальними спорудами Центрального пляжу на Трухановому острові 

Повернення усіх зданих в оренду приміщень дитячих садків до комунальної 

власності і відновлення їх первинної діяльності. 
Проведення термінової реконструкції шляхопроводів біля метро «Чернігівська» та метро 

«Лівобережна» для нормалізації дорожнього руху 

4. Проведення термінової реконструкції перетинів вулиць: просп. Г. Ватутіна просп. В. 
Маяковського, вул. Братиславська вул. С. Стальського, вул. Гонта Хоткевіча просп. Ю. Гагаріна,   
Дарницька площа для нормалізації дорожнього руху. 

5. Незаконний обіг наркотичних засобів та звернення з цього приводу до органів Національної 
поліції України. 

6. Збереження лісового масиву Дарницького лісопаркового господарства та попередження 
пожеж. 

7. Висадка дерев весною та прибирання території від побутового сміттят. 



8. Особиста участь у волонтерській діяльності та допомога воїнам та добровольцям АТО. 
 

Сергій Комаренко 

 

 


