
 

Біографічна довідка 

уповноваженого представника ІГС 

на участь в Установчих зборах для формування нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

___Калмикова Ігоря Володимировича_____ 

прізвище, ім’я по-батькові 

Місто проживання: Київ, вул. Вишгородська, 45, кв.9-4                   

Вік: 52 роки  

Сімейне положення: одружений, донька 16 років.  

Телефон, e-mail: 095 933 86 78, kvinta.kh@gmail.com  

 

Досвід роботи 

вересень 2016 р. – по наступний час     

ЖБК « АТО БУДІНВЕСТ » м. Київ 

Голова правління.       

 

лютий 2015 р. – червень 2016 р. 

Проходив військову службу по мобілізації в ЗСУ, в/ч В 2970 на посадах: 

- лютий 2015 р. – жовтень 2015 р.  заступник командира гаубичної самохідно-

артилерійської  батареї по роботі з особовим складом;  

- жовтень 2015 р. – червень 2016 р. ТВО командира гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону з тилу. 

 

 

2014 р. - дострокові вибори до Київради. Заступник начальник виборчого штабу 

Дніпровського району.Член Дніпровської районної окружної виборчої комісії. 

 

2014 р. - вибори до Верховної Ради України. Заступник начальник виборчого штабу 

Дніпровського району.Член Окружної виборчої комісії. 

 

З 2013 р. – координатор проектів громадської організації «Кияни об’єднуємось» 

 

З 21.11.2013 – активний учасник Євромайдану. 

 

січень 2008 р. – серпень 2014 р. 

ТОВ «Вікторіал Групп», м. Київ 

Генеральний директор.  

 

червень  2000 р. – грудень 2007 р. 

ТОВ «Інформаційні Захистні Технології», м. Харків 

Комерційний директор.  

 

січень 1995 р. – листопад 1996 р. 

Мелітопольський завод « Автоцветліт» 

Заступник начальника відділа АСУ. 



 

січень 1993 р. – грудень 1994 р. 

ВАТ « Будівельник », смт. Акимівка, Запоріжська обл. 

Комерційний директор. 

 

квітень 1990 р. – листопад 1992 р.  

Мелітопольський РТПЦ, м. Мелітополь 

Інженер. 

 

серпень 1986 р. – грудень 1989 р. 

Проходив військову службу в ЗС СРСР, в/ч 29452 на посадах інженер розрахунку, 

начальник розрахунку. 

 

Освіта 

липень 1981 р. – червень 1986 р. 

Харківське вище військове командно – інженерне училище ракетних військ та артилерії. 

Інженер радіоелектроніки та зв’язку. 

 

листопад 1996 р. —  серпень 1999 р. ( не закінчене ). 

Харківський інженерно – економічний інститут. 

Автоматизовані системи управління. 

 

Додаткова освіта: 
 

1992 р. (6 місяців)  

Учбовий центр «Школа бухгалтера».  

Бухгалтер підприємства. 

 

листопад 1999 р. – травень 2000 р. 

Концерн Російські Захисні Технології. 

Технології голографічного захисту, виготовлення та використання. 

  

Вміння та навички: 

- водійські права категорії « В1, В, С1, С, D, ВЕ, С1Е, СЕ, DE », стаж  30 років. 

- вільне володіння ПК. 

Додаткова інформація: 

Ініціативність, комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованність, відповідальність, 

стресостійкість. 

Можливий напрямок роботи у Громадській раді : комітет з Будівництва, ЖКГ та 

благоустрою, комітет з охорони здоров’я, комітет з науки та освіти. 

Надаю згоду згоду на обробку наданих мною персональних даних у Дніпровському районі 

міста Києва державній адміністрації як органу виконавчої влади відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., № 2297-ІV для здійснення 

цім органом повноважень (функцій), пов’язаних із моєю участю в Установчих зборах для 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації.   

 

Калмиков Ігор Володимирович                                                         4.05.2017 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

за останні два роки 

Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму 

Повна назва ІГС Громадська організація «Всеукраїнське Об’єднання Ветеранів 

Антитерористичної операції» 

Скорочена назва ІГС ГО «Всеукраїнське Об’єднання Ветеранів Антитерористичної 

операції» 

Дані про легалізацію ІГС КОД ЄДРПОУ 40906732, номер внесення в ЄДР 1 070 102 0000 

065435 

Мета діяльності та напрямки 

діяльності ІГС згідно статуту  

Захист соціальних та інших конституційних прав членів організації 

учасників бойових дій та членів їх родин. 

Наявність регіональних 

підрозділів (осередків) 

м. Київ 

Кількість членів організації - 

фізичних та юридичних осіб 

21 

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність 

інституту громадянського суспільства 

Поштова адреса, 

місцезнаходження ІГС 

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки 19, к. 280 

Адреса сторінки ІГС в мережі 

Інтернет 
В розробці 

Посилання на сторінки 

представництва ІГС в соціальних 

мережах 

В розробці 

Електронна пошта veteranvao@gmail.com 

Посилання на відео канал чи на 

відео інформацію про ІГС 
Немає 

Посилання на згадки у ЗМІ   (не 

більше 3 посилань) 
Немає 

Наявність офіційного 

друкованого органу 

(тираж та періодичність 

видання) 

Немає 

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади. 

Член Дніпровської районної окружної виборчої комісії на виборах Президента, Верховної Ради та 

Київради. 



Інформація про проекти, реалізовані протягом звітного періоду.  

(Надати інформацію про 3-5 проекта реалізованими ІГС) 

Назва проекту, 

заходу, акції 
Мета 

Дата та 

місце 

проведення 

Цільова  

аудиторія 

Кількість 

учасників 

Досягнутий 

результат 

Захист прав 

учасників бойових 

дій в АТО на 

земельні ділянки 

Консультація 

та підтримка 

учасників 

бойових дій в 

АТО в органах 

влади   

2016-2017р Учасники 

бойових дій в  

АТО та їх 

родини, ВПО 

50 Підтримка 

учасників бойових 

дій в АТО членами 

Земельної комісії 

КМР 

 

 

Мотиваційний лист кандидата Калмикова Ігоря Володимировича 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 

Злагоджена і відкрита робота всіх членів Громадської ради та залучення до роботи всіх бажаючих 

представників ІГС. 

 

Проводити відповідно законодавству громадську антикорупційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів. 

 

Збирати,узагальнювати та подавати на розгляд Громадської ради всі пропозиції від громадських 

організацій стосовно подальшого розвитку Дніпровського району. 

 

Організовувати публічні заходи щодо обговорення актуальних питань розвитку району. 


