
 

Недоліки, порушення та помилки 

виявлені в документах ІГС, поданих 

до ініціативної групи при ЧОДА до 23.01.2015 
Додаток 1 

Таблиця 1 

№ 

п/п 
П.І.Б. представника 

 
Назва інституту 

громадянського суспільства 

Заява 

Інституту  

Громадянського 
Суспільства 

Рішення керівника 
інституту 

громадянського 
суспільства, якщо 

інше не передбачено 

його установчими 
документами, про 

делегування 

представника для 
участі в установчих 

зборах, посвідчене 

печаткою (у разі 
наявності); 

Біографічна довідка делегованого 
представника інституту 

громадянського суспільства; 

Інформація 
про результати діяльності 
інституту громадянського 

суспільства протягом 

останніх двох років. 

Копії документів, 

що підтверджують 
легалізацію інституту 

громадянського 

суспільства; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Рибак 

Вероніка Сергіївна  

представник громадської 

організації Чернігівське міське 

об’єднання інвалідів «Сузір’я» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

2.  Гнатюк 

Віктор Сергійович  

 

представник Чернігівського 
обласного відділення 

Української спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність одного з, 
визначених як 

обов’язкові, документів в 

комплекті поданих ІГС в 
ініціативну групу 

3.  Мoшко 

Віктор Васильович  

представник Чернігівської 

обласної організацій 
роботодавців автомобільного 

транспорту 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

4.  Пась 

Василь Іванович  

виконавчий директор Асоціації 
підприємств автомобільного 

транспорту «Чернігівтрансавто» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

5.  Козир  

Володимир Олександрович 

голова правління  Чернігівського 

обласного об’єднання  
організацій роботодавців  

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 
ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 

документах 

Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 
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6.  Вакуленко 

Сергій Володимирович 

заст.  голови правління 

Чернігівської міської 

громадської організації 
«Асоціація пасажирських 

перевізників м. Чернігова  

«Чернігівпастранс»» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

7.  Титенок 

Володимир Микитович 

голова Чернігівської обласної 
організації професійної спілки 

працівників автомобільного 

транспорту та шляхового 
господарства України  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

8.  Солохненко 

Василь Олександрович 

представник регіонального 

відділення  Українського союзу 
промисловців і підприємців 

Чернігівської області «Полісся» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 
відповідальність за 

достовірність інформації 

наведеної в документах 

Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

9.  Курганський 

Василь Панасович 

представник Федерації 
роботодавців Чернігівщини 

Відсутність 
печатки на 

окремих 

документах 
поданих ІГС до 

ініціативної 

групи, за її 
наявності на 

інших 

документах 

 Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе 

відповідальність за 

достовірність інформації 

Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

10.  Трейтяк 

Віталій Олександрович 

представник Чернігівської 

обласної організації 

роботодавців «Співдружність» 
 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

11.  Медведський 

Станіслав Броніславович 

член Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 

профспілки працівників 

автомобільного транспорту; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

12.  Картун  

Олег Віталійович 

голова Чернігівської незалежної 
профспілки «Трудящих» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

13.  Гривко  голова ради Чернігівської   Відсутність підписів осіб, які  Відсутність належним 
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Сергій Дмитрович міської громадської організації 

«Добровольці» 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

14.  Карпенко  

Сергій Васильович 

Асоціації «Український 

національний комітет 
Міжнародної  Торгової Палати» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

15.  Седячко  

Валентина Миколаївна  
член Спілки комуністів-

трудящих за соціальну 
справедливість; 

 Відсутність підписів 
осіб, які приймають 

на себе 

відповідальність за 
достовірність 

інформації 

Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе 

відповідальність за 

достовірність інформації 

Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

16.  Іллєнко  

Юлія Миколаївна 

член Чернігівської міської 

громадської організації «Нові 

перспективи Ялівщини»; 

 Відсутність підписів 

осіб, які приймають 

на себе 
відповідальність за 

достовірність 

інформації наведеної 
в документах 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 

відповідальність за 
достовірність інформації 

наведеної в документах 

Відсутність одного з, 

визначених як 

обов’язкові, документів в 
комплекті поданих ІГС в 

ініціативну групу 

17.  Тарасов  

Віктор Володимирович 

виконавчий директор 

громадської організації 
«Чернігівський громадський 

комітет захисту прав людини»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 
відповідальність за 

достовірність інформації 

Відсутність печатки на 
окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 
документах 

Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

18.  Ляхович 

Мирослав Степанович 

представник  Чернігівської 

обласної організації Профспілки 

працівників охорони здоров’я 
України; 

     

19.  Лавренова 

Олеся Володимирівна 

заступник головного редактора з 

юридичних питань ТОВ 
«Редакція газети «Все про 

бухгалтерський облік»; 

 Відсутність підписів 

осіб, які приймають 
на себе 

відповідальність за 

достовірність 
інформації 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 
відповідальність за 

достовірність інформації 

Відсутність печатки на 
окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 
документах 

Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

20.  Варнакова  

Олена Юріївна 

профспілкової організації 

«Чернігівська профспілка 
підприємців»; 

 Витяг з протоколу за 

листом від 
04.12.2013№11 

  Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 
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реєстрацію ІГС 

21.  Базар  

Оксана Василівна 

представник Федерації 

професійних спілок працівників 
малого та середнього 

підприємництва України; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

  

22.  Жимолостнова 

Світлана Кузьмінічна 

голова профкому профспілкової 

організації «Чернігівська 
профспілка підприємців 

„Єдність”»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

23.  Надирова 

Наталія Гаврилівна  

 

президент Громадської 
організації «Академія розвитку»;   

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Відсутність печатки на 
окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 
документах 

Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

24.  Богдан 

Микола Андрійович 

голова Федерації профспілкових 
організацій Чернігівської 

області; 

 Відсутність одного з, 

визначених як 
обов’язкові, 

документів в 

комплекті поданих 
ІГС в ініціативну 

групу 

  Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

25.  Ушкевич 

Ігор Валерійович 

виконавчий директор 
Чернігівської міської 

громадської організації 

«Юридична клініка «Бона 
Менте»»; 

     

26.  Кужельний 

Андрій Володимирович 

член Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 

незалежної профспілки 
спортивних тренерів, 

інструкторів-методистів та 

професійних спортсменів; 

     

27.  Балакша 

Антон Сергійович 

представник Чернігівської 
обласної організації 

фізкультурно-спортивного 
товариства « Україна» 

     

28.  Балакша 

Сергій Володимирович 

представник Чернігівської 

обласної організації 

всеукраїнської профспілки 

працівників сфери 

бухгалтерського обліку та 

аудиту 

     

29.  Костючок 

Михайло Володимирович 

представник Чернігівської 

незалежної Профспілки 

«Спортивної боротьби та 
східних єдиноборств» 

     

30.  Кузьменко 

Віктор Миколайович 

представник Чернігівської 

обласної федерації кікбоксінгу 

     

31.  Стась Чернігівської міської федерації 

боксу, кікбоксінгу та тайського 
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Денис Миколайович  боксу 

32.  Підстрел 

Дмитро Юрійович 
член Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 

професійної спілки працівників 

сфери освіти; 

     

33.  Романов 

Микола Миколайович  

голова правління Громадської 

організації «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних 
та безпритульних»  

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

34.  Лопатіна 

Анжела Василівна 

представник Християнської 

Громади Церкви «Євангеліє 

Царства»   

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

35.  Петрова 

Тамара Іванівна 

голова Чернігівського обласного 

відділення Всеукраїнської 

громадської організації 
«Громадський контроль»; 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

36.  Єрмілов 

Юрій Сергійович 

голова Чернігівської міської 

громадської організації «Спілка 

ветеранів боксу і кікбоксінгу»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

37.  Піун 

Анатолій Володимирович 

заступник голови Чернігівської 

міської громадської організації 

«Колишнім - НІ! Ні-брехні.» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

38.  Глаба 

Андрій Володимирович 

представник Чернігівської 

обласної молодіжної 

громадської організації 
«Молодіжний актив 

Чернігівщини» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

39.  Бей 

Олександр Анатолійович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 
«За Чернігів» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

  

40.  Мороз 

Володимир Іванович 

голова Чернігівського обласного 

осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва 
України; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність одного з, 

визначених як 
обов’язкові, документів в 

комплекті поданих ІГС в 

ініціативну групу 

41.  Максимець 

Марія Степанівна 

Голова Правління Чернігівської 

обласної громадської організації  

«Центр Матері»; 

     

42.  Чуб 

Антон Сергійович 

член Чернігівського обласного 

відділення Міжнародного фонду 
«Допомога сім’ям»; 

     

43.  Кірійчук 

Юрій Павлович 

Чернігівської обласної 

організації Фізкультурно-
спортивного  товариства 

«Колос» агропромислового 

комплексу України 

     

44.  Ноткін представник Чернігівської 
обласної громадської організації 
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Костянтин Валентиновичґ «Федерації універсального бою» 

45.  Хархун  

Вадим Анатолійович 

Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 

незалежної профспілки 
«Трудящі» 

     

46.  Гамалій 

Сергій Олександрович 

Чернігівської обласної федерації 

веслування на байдарках і каное 

     

47.  Бережинський 

Олег Олексійович 

Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 
профспілки працівників 

страхових компаній  

     

48.  Тимошенко 

Сергій Миколайович 

Чернігівської обласної 
організації Всеукраїнської 

професійної спілки працівників 

сфери культури та туризму 

     

49.  Шерстюк 

Жанна Володимирівна  

Чернігівської міської 

громадської організації  

«Єднаймо громаду!» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

50.  Скварський 

Олег Віталійович 

Чернігівської обласної 
організації «БЛОК АРСЕНІЯ 

ЯЦЕНЮКА» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

51.  Силенко 

Микола Федосійович 

Чернігівського обласного 

осередку  Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Сила 
і Честь» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

52.  Бельман 

Семен Григорович 

Чернігівського обласного 
об’єднання  єврейських  общин  

та організацій 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

53.  Бієнко 

Наталія Андріївна 

 

Благодійного Фонду допомоги 

хворим дітям  Полісся 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

54.  Ларченко 

Олександр Миколайович 
Чернігівської обласної галузевої 

організації «Спілка 

промисловців» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

55.  Пономаренко 

Марія Миколаївна 

Громадської об’єднання 

«АСОЦІАЦІЯ САДІВНИКІВ, 

ДАЧНИКІВ ТА ГОРОДНИКІВ 
м. ЧЕРНІГОВА «МРІЯ» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 
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56.  Сич 

Микола Васильович 

Чернігівської обласної 

організації роботодавців 

«Асоціація роботодавців 
Чернігівщини» 

Документи ІГС 

подані до 

Ініціативної 
групи завірені 

печаткою іншої 

ІГС 

Документи ІГС 

подані до 

Ініціативної групи 
завірені печаткою 

іншої ІГС 

Документи ІГС подані до Ініціативної 

групи завірені печаткою іншої ІГС 

Документи ІГС подані до 

Ініціативної групи завірені 

печаткою іншої ІГС 

Документи ІГС подані до 

Ініціативної групи 

завірені печаткою іншої 
ІГС 

57.  Калушевська 

Оксана Юріївна 

Чернігівського обласного 

осередок Всеукраїнського 

об’єднання громадян «Асоціація 
мешканців гуртожитків 

України»  

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

58.  Примаченко 

Ольга Григорівна 

голова громадської організації 

«Громадська Спілка захисту 
конституційних прав мешканців 

гуртожитків та 

багатоквартирних будинків 
відомчого підпорядкування 

Чернігівської області»; 

    Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

59.  Адаменко 

Алла Миколаївна 

Чернігівської міської 

громадської організації «Ліга 

роботодавців Чернігова» 

     

60.  Самоненко 

Сергій Васильович 

Чернігівського обласного 

об’єднання  організацій 

роботодавців «Сіверщина»; 

     

61.  Адаменко 

Дмитро Миколайович 

Обласне об’єднання організацій 

роботодавців Чернігівщини 

     

62.  Неживий 

Леонід Михайлович 

обласної галузевої організації 
роботодавців «Асоціація 

будівельників Чернігівщини» 

     

63.  Склярець 

Андрій Вікторович  

голова Правління Чернігівської 

обласної галузевої організації 

роботодавців сфери торгівлі та 
послуг; 

     

64.  Мандрико 

Володимир Михайлович 

Чернігівської обласної 

організації роботодавців 
«Сіверщина» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

65.  Панченко 

Олександр Григорович 

голова Правління Обласної 

галузевої організації 

роботодавців «Асоціація аграріїв 

Чернігівщини» ; 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

66.  Хоботня 

Сергій Володимирович 

Чернігівської обласної 

організації Профспілки 
працівників агропромислового 

комплексу України 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 
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доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

67.  Мусницька 

Тетяна В’ячеславівна 

голова Правління Молодіжної 

громадської організації  «Рух „Я 

можу”»; 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

68.  Гусак 

Регіна Вікторівна 

голова правління громадської 

організації «Міський 

молодіжний центр „Жменя”»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

69.  Шубенко 

Олена Миколаївна 

громадської організації 

«Чернігівська міська Федерація 
Кьокушинкай карате» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

70.  Скнар 

Павло Семенович  

голова Ради Чернігівської 

обласної ветеранської організації 

Асоціації ветеранів Міністерства 

внутрішніх справ України; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

71.  Висіканець 

Наталія Валеріївна 

Чернігівської міської молодіжної 

громадської організації 
«Поліський фонд міжнародних 

та регіональних досліджень» 

Відсутність 

підписів осіб, 
які приймають 

на себе 
відповідальність 

за достовірність 

інформації 

 Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

72.  Науменко  

Валерій Петрович 

представник Чернігівської 

Незалежної Профспілки 

«Будівельників» 

     

73.  Ліфар Ігор Юрійович представник Громадської 

організації «Чернігівська 

обласна федерація волейболу» 

     

74.  Антонов 

Володимир Вікторович 

представник Чернігівської 
обласної організації 

Всеукраїнської профспілки 

працівників сфери 
комп’ютерних та інформаційних 
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технологій 

75.  Крот  

Станіслав Олександрович 

представник Федерації плавання 

Чернігівської області 

     

76.  Примаченко  

Микола Васильович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 
«Давнє місто-без зірок» 

     

77.  Назаренко 

Олександр Васильович 

представник Асоціації 

регіональних засобів масової 
інформації 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

  

78.  Баглей 

Арсеній Юрійович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 

«Спортивний клуб ветеранів 
Збройних Сил України» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

79.  Бойправ  

Борис Степанович 

Чернігівської Обласної 

Організації Підприємців-

Роботодавців «Чернігівщина»   

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

80.  Довбах  

Віталій Олександрович 

Чернігівської обласної 

профспілкової організації 

«Чернігівщина» 

     

81.  Артюх  

Михайло Степанович 

представник Чернігівської 
районної громадської організації 

сільського  зеленого туризму 

«Перлини Придесення» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

82.  Турбіль 

Ірина Василівна 
віце-президент громадської 

організації «Чернігівський 

Центр відновлення особистості 
та перетворення суспільства»; 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

83.  Висоцький Геннадій 

Володимирович 
голова Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської 

молодіжної громадської 

організації «Спілка молодих 
політологів України»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

84.  Ковальов Олександр 

Олександрович 

Чернігівської міської 

громадської спортивно-
патріотичної організації 

(ЧМГСПО) «Сокіл», голова 

правління 

    Відсутність одного з, 

визначених як 
обов’язкові, документів в 

комплекті поданих ІГС в 

ініціативну групу 

85.  Сімонов Чернігівської міської   Відсутність підписів осіб, які   
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Григорій Михайлович громадської організації Творчий 

мистецький центр «АРТСВІТ» 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

86.  Насурлаєв Джихангір 

Рустемович 

 

Громадської організації «Центр 
медико-соціальної і фізичної 

реабілітації інвалідів з вадами 

фізичного розвитку 
«ІНТЕГРАЦІЯ» 

    Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

87.  Лумінський  

Роман Йосипович  

 

представник Антикорупційної 

Громадської Спілки «СОВІСТЬ» 
 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

88.  Цурій  

Василь Кузьмич 

Всеукраїнської професійної 
громадської організації «Спілка 

аудиторів України» 

     

89.  Стельмах  

Оксана Анатоліївна  

член правління представник 
Чернігівської міської молодіжної 

громадської організації 

«Молодіжний інформаційний 
центр» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

90.  Олещенко  

Олег Іванович 

Товариства української мови 

імені Тараса Шевченка 

«Просвіта» м. Свердловська 
Луганської області  

     

91.  Демиденко Володимир 

Юрійович  

 

Виконавчий директор Союзу 

Спеціалізованих підприємств 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

92.  Савченко Олександр 

Миколайович 

 

представник Чернігівської 

обласної організації 

Всеукраїнського товариства 
кролівників і звірників-

любителів 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

93.  Гальперін  

Сергій Миколайович 

Президент Чернігівської міської 

громадської організації  
«Федерації Айкідо та Іайдо» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 
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94.  Дорожкіна 

Ірина Василівна  

голова Чернігівської обласної 

організації Спілки жінок 

України; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

95.  Пекуровська 

Олена Миколаївна 

віце-президент Чернігівської 

міської Ліги (клубу) ділових і 
професійних жінок; 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

96.  Голобурда  

Аркадій Іванович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 
“Союз інвалідів від трудового 

каліцтва та професійного 

захворювання” 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

97.  Ромашко Олександр 

Леонідович 

представник БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ «ТЕРИТОРІЯ ЖИТТЯ»  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

98.  Березинський 

Володимир Володимирович 

представник Чернігівської 

обласної профспілкової 
організації Всеукраїнської 

профспілки працівників 

морської та рибогосподарської 
галузі 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

99.  Авсяник 

Людмила Володимирівна 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 

спортивного «Спартак» 

     

100.  Овчаренко 

Олександр Володимирович 

представник Територіального 

форуму профспілкових 

організацій області 

     

101.  Федорова 

Світлана Віталіївна 

голова правління ЧМГОІ 

«Шанс» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

102.  Проскуріна 

Наталія Павлівна 
голова правління Чернігівської 

обласної організації 

Всеукраїнського жіночого 
народно-демократичного 

об’єднання «Дія»;  
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103.  Романова  

Тетяна Олександрівна 

представник Чернігівського 

обласного осередку 

Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Молодь 

демократичного альянсу» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

104.  Давлеткужин Роман 

Рашитович  

член ради Чернігівської обласної 
організації   громадської 

організації "Всеукраїнська 

спілка радянських офіцерів" 

     

105.  Скоробагатько 

Микола Іванович 

заступник голови ради 

Чернігівського обласного 

осередку Всеукраїнської 

громадської організації 
«Антифашистський комітет 

України»; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

106.  Сташко 

Борис Васильович 

заступник голови ради 

Чернігівського міського 

громадянського об’єднання 
ветеранів 1-ої Гвардійської 

армії; 

     

107.  Ясочко 

Раїса Костянтинівна 

голова ради Чернігівської 

обласної організації 
Всеукраїнського Союзу жінок 

«За майбутнє дітей України» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

108.  Тимченко 

Микола Іванович 

перший заступник голови 

обласної ради Організації 

ветеранів України 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

109.  Дорохін 

Володимир Гранлісович 

представник Ніжинського 
місцевого осередку 

Всеукраїнської громадської 

організації „Всеукраїнське 
об’єднання депутатів міських 

рад” 

   Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе 

відповідальність за 

достовірність інформації 
Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її 
наявності на інших 

документах 

Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

110.  Агафошин 

Євген Олександрович 

представник міської молодіжної 
громадської організації «Центр 

дитячої та юнацької 

танцювальної творчості 
«Ярмарок» 
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111.  Сакір 

Олександр Іванович 

представник Чернігівського 

обласного осередку 

Всеукраїнського громадського 
об’єднання «Національний 

координаційний комітет 

сприяння протидії корупції» 

   Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 

відповідальність за 
достовірність інформації 

Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 
ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 

документах 

 

112.  Півченко 

Сергій Володимирович 

представник Спасо-

Преображенського полку 

Міжнародної громадської 
організації «Козацтво 

Запорозьке» 

     

113.  Нікітіна 

Ірина Володимирівна 

представник Чернігівської 
міської громадської організації 

«Здоров’я народу» 

    Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

114.  Опришко 

Володимир Григорович 

Представник Чернігівської 

міської громадської організації 

«За справедливість» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

115.  Трубенок Олена Василівна представник Чернігівської 
обласної громадської організації 

«Батьків, що мають дітей з 

вадами зору «Голос батьків» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

116.  Пєняєва 

Вікторія Юріївна 

представник первинної 
профспілкової організації № 4 

працівників закладів культури  

Чернігівської місцевої 
профспілки «Ніка» 

    Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

117.  Антошин Вадим 

Леонідович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 
«Форум порятунку міста 

Чернігова» 

 Відсутність одного з, 

визначених як 
обов’язкові, 

документів в 

комплекті поданих 
ІГС в ініціативну 

групу 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність одного з, 

визначених як 
обов’язкові, документів в 

комплекті поданих ІГС в 

ініціативну групу 

118.  Булах Олександр 

Григорович 

заступник голови правління 
громадської організації «Єдиний 

Чернігів» 

     

119.  Черняков Сергій 

Васильович 

представник Чернігівської 

обласної організації Українських 
Націоналістів 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 
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достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

120.  Желєзний Валерій 

Анатолійович 

представник Чернігівської 
обласної громадської організації 

«Громадянський рух 

«Відродження Чернігівщини» 

     

121.  Кузнецов 

Сергій Володимирович 

представник Асоціації 
виробників картоплі та 

крохмалепродуктів України 

     

122.  Лепявко 

Сергій Анатолійович  

директор Чернігівської міської 
громадської організації 

«Сіверський інститут 

регіональних досліджень»  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

123.  Швидкий Сергій 

Олександрович 

Член Славутицької міської 

благодійної членської організації 
«Щаслива Родина» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

124.  Пальоха Віталіна Василівна представник Ніжинського 
міського осередку 

Всеукраїнської громадської 

організації „Сила і Честь” 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

125.  Черенько 

Ірина Григорівна 

представник молодіжної 

громадської організації «Центр 

прогресивної молоді «Апельсин» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

126.  Обушний Геннадій 

Михайлович 

Чернігівської міської 
громадської організації 

«Чернігівська федерація 

історичного фехтування» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

127.  Зубок 

Ніна Володимирівна 

голова Чернігівського обласного 

відділення Української Спілки 

в’язнів - жертв нацизму; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 
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реєстрацію ІГС 

128.  Четвертак 

Ірина Миколаївна 

голова ради Чернігівської 

міської організації ветеранів 

України; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

129.  Опанасенко 

Анастасія Анатоліївна 

представник Чернігівської  
незалежної профспілки 

«Пенсіонерів, ветеранів праці та 
громадян похилого віку» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

130.  Курочка  

Інна Сергіївна 

представник Всеукраїнської 

громадської організації 
«Українська асоціація 

перевізників» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

131.  Анос  

Юлія Петрівна  

представник Громадської 

організації «Чернігівський арт-

проект «Янголи вогню» 

     

132.  Пархоменко Наталія 

Сергіївна 

представник Первинної 
профспілкової організації 

студентів Чернігівського 

державного технологічного 
університету 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

133.  Шуман  

Едуард Павлович 

представник Чернігівської 

обласної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 

України 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

134.  Шихальов Костянтин 

Валерійович 

представник  Чернігівської 

обласної організації Товариства 

сприяння обороні України 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

135.  Хасенко  

Олег Миколайович 

представник  громадського 

формування з охорони 
громадського порядку і 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 
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державного кордону «Патріоти» достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

136.  Богукалець  

Сергій Сергійович 

представник  Чернігівської 
міської організації Товариства 

сприяння обороні України 

Документи ІГС 
подані до 

Ініціативної 

групи завірені 
печаткою іншої 

ІГС 

Документи ІГС 
подані до 

Ініціативної групи 

завірені печаткою 
іншої ІГС 

Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Документи ІГС подані до 
Ініціативної групи завірені 

печаткою іншої ІГС 

Документи ІГС подані до 
Ініціативної групи 

завірені печаткою іншої 

ІГС 

137.  Хроленко Олександр 

Володимирович  

голова Ради громадської 
організації інвалідів 

«Благодіяння» 

     

138.  Приходько Микола 

Васильович 

представник Громадської 

організації “Вікімедіа Україна” 

     

139.  Ковтун  

Ярослав Васильович 

міська громадська організація  
рятувальна служба «SOS»  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

140.  Мирченко  

Любов Василівна 

Чернігівської міської організації 

багатодітних "Сім'я"   

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

141.  Корнієнко  

Ігор Миколайович 

Чернігівської міської 
громадської організації 

«Дістало» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

142.  Друпп  

Олена Володимирівна 

Чернігівської міської молодіжної 

громадської організації 
«Молодіжний актив Чернігова» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

143.  Городинська  

Любов Миколаївна 

Представник Громадського 
об’єднання «Чернігівська міська 

організація «Союз Демократів-

патріотів України об’єднанних» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

144.  Федоров  

Олександр Геннадійович 

Чернігівського регіонального 

відділення Спілки підприємців 

малих, середніх і 
приватизованих підприємств 

України 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

145.  Родимченко В’ячеслав 

Володимирович 

Громадського формування з 

охорони громадського порядку і 
державного кордону 

«Самооборона Чернігівщини» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 
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легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

146.  Полуян  

Ігор Віталійович 

представник Громадської 
Організації «Акція допомоги» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

147.  Должикова  

Ірина Олександрівна 

Чернігівської міської дитячої 
громадської організації 

спортивного танцю «Клуб Ніка» 

   Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе 

відповідальність за 

достовірність інформації 
Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 
ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 

документах 

 

148.  Старіков  

Роман Михейович 

представник Чернігівської 

обласної громадської організації 

інвалідів «Спілка інвалідів та 

батьків дітей-інвалідів» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

149.  Редчиць 

Олена Сергіївна 

представник Чернігівської 

обласної громадської організації 

«За Атрошенка» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

150.  Білогура  

Василь Олексійович 

представник Чернігівського 
благодійного фонду 

«ПОЛІСЬКИЙ ОБЕРІГ» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

151.  Новакова  

Іріс Олексіївна  

 

Громадської організації  

«Об’єднання інвалідів 

«Рузвельт» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

152.  Пономаренко 

Олена Володимирівна 

Голова громадської організації 

«Молодіжний центр освіти, 
кар`єри та соціальних 

технологій» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

153.  Ясенчук  

Олександр Анатолійович 

Громадської організації  

«Чернігівська міська організація 

Суспільної Служби України» 

   Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 

відповідальність за 
достовірність інформації 

Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 
ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 

документах 

Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

154.  Ткаченко  

Сергій Володимирович 

представник Федерації 

спортивної боротьби 

Чернігівської області 
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155.  Осадців 

Іван Васильович  

голова Чернігівської міської 

організації Української 

Екологічної Асоціації «Зелений 

світ»; 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

156.  Дегтярьов 

Артем Віталійович 

Чернігівської обласної 
організації інвалідів «ЄДНІСТЬ» 

Центр соціально-психологічної 

реабілітації  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

157.  Бурова  

Руслана Олександрівна 

Громадської організації «МАРТ»      

158.  Корольова  

Світлана Миколаївна 

представник громадської 

організації «ЖІНОЧА 
ВОЛОНТЕРСЬКА СОТНЯ 

САМООБОРОНИ 

ЧЕРНІГІЩИНИ»  

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

159.  Мисюра  

Олександр Олександрович 

представник Чернігівської 

міської громадської організації 

«Освітньо-профорієнтаційний 
центр»  

 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

160.  Ягодовський  

Костянтин Ігорович  

голова Чернігівської обласної 

організації Українського 

товариства охорони пам’яток 
історії та культури; 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

161.  Зінін  

Дмитро Олександрович 

громадської організації 

«Народний контроль Чернігова» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації 

  

162.  Березинець  

Ірина Геннадіївна 

Громадської організації 

«СЯЙВО СІВЕРЩИНИ» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 
за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 
підтвердження 

достовірності копій 

доданих до заяви 
документів про 

легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

163.  Коношевич 

Максим Сергійович 

Громадської організації «Правий 
сектор «ПІВНІЧ» 

     

164.  Кравченко 

Олександр Васильович 

Громадського формування з 

охорони громадського порядку і 

державного кордону 
«Ріпкинська самооборона» 

     

165.  Соколов 

Юрій Юрійович 

Чернігівської міської молодіжної 

громадської організації 

«Молодіжна Спілка Юристів» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 

відповідальність за 
достовірність інформації 
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166.  Аскеров  

Юніс Рагімович 

 

Благодійного фонду 

«ЗАХИСТИМО УКРАЇНУ!» 

    Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

167.  Тарнавський 

Олександр Андрійович 

Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

«Реконструкція» 

     

168.  Лемеш  

Ніна Петрівна  

відповідальний секретар 
Чернігівського обласного 

осередку Національного 

олімпійського комітету України  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

  

169.  Балуба 

Галина Володимирівна 

представник Міської 

громадської організації 

«Асоціація безперервної фахової 

освіти “АТЕНЕУМ”» 

 Відсутність одного з, 

визначених як 

обов’язкові, 

документів в 
комплекті поданих 

ІГС в ініціативну 

групу 

Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

  

170.  Малецький 

Євгеній Валерійович 

Вільної профспілки фахівців по 

стандартизації, метрології та 

оцінки відповідності  

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

  

171.  Суховерський Володимир 

Михайлович 

Чернігівського обласного 

відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки 

     

172.  Науменко 

Микола Миколайович 

Громадської організації 

«Ніжинська правозахисна група» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

173.  Чепурний  

Василь Федорович 

представник Чернігівського 
обласного об’єднання 

Всеукраїнського Товариства 

«Просвіта» імені Т.Шевченка – 

     

174.  Дєдов  

Борис Степанович 

Чернігівської міської 
громадської організації «Пласт-

арт»  

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 

в документах 

 Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

175.  Коваленко 

Олександр Борисович 

голова Правління Чернігівської 

обласної організації 

Національної спілки краєзнавців 
України; 

   Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе 
відповідальність за 

достовірність інформації 

Відсутність печатки на 
окремих документах поданих 
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ІГС до ініціативної групи, за її 

наявності на інших 

документах 

176.  Добровінський Геннадій 

Олександрович 

голова громадської організації 

«Простір Злагоди» 

  Відсутність підписів осіб, які 

приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації наведеної 
в документах 

 Відсутність належним 

чином оформленого 

підтвердження 
достовірності копій 

доданих до заяви 

документів про 
легалізацію або 

реєстрацію ІГС 

177.  Кириченко 

Владислав Віталійович 

Міської громадської організації 

«Чернігівський яхт-клуб» 

  Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе відповідальність 

за достовірність інформації 

Відсутність підписів осіб, які 
приймають на себе 

відповідальність за 

достовірність інформації 
Відсутність печатки на 

окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її 
наявності на інших 

документах 

Відсутність належним 
чином оформленого 

підтвердження 

достовірності копій 
доданих до заяви 

документів про 

легалізацію або 
реєстрацію ІГС 

 


