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1.3агельsi шапоrкGrшп
I,L гFо},идсъкА оргАкIздsя ,дули/lдgiа- {ч*i : -Орпапiзаlliя-) €
ЛОбРОВiГЬmПr Об'еДНШrЫ ЙЙ*О *й що ййр*ч та дiе вiдповцхо до конст.riтуцii:
}ЖЖ', -lff;t'*ff;iii* rрмqдськi 

"оriд**,йТй; зsконQдавчих amiB

1.1 Oрпанiзацiя ма€ Фаr}.с rрпrадськоI орланiзацii,

l3. Повне rraf,MerryBaHня Орrаrriзацi[:
Уrgвfu гшсою мовою 1Щрм*Дýъм оргдн*Аци 

-ву-пик IдЕй-;рсifiською мовою - ошrдriйggц+Jtоiййздцiй 
-у]iЬГlадви-;англiйською моВою NоNGочвruffiiЁ оЁсдiiйilы *BEEHI'E 

оFIDEAý";

Скорочене ийменуваяня Орланiзашii:
украiнською мовою- го луllй Ьrrlросif,*r.ш* rовою - ОО,;ЙБЁ arffi1
англiйською мовою - 1.IGо *ВЕЕНtVЕ оF IDEAS.
1,4, ОрганilацiЯ (творена зi статуОом юрlЦичноi оообИ та € непiдrrрпемницькимтожрн&тýом, оснсвною }rgmю якоrо ýе { одер}канкя прн6lтку
Lý, Орrапriзацiя набувае прав юридrнноi особн з MoMe}ITy державноi рестрачii згiдrо зчинним 3аФнодавстк}ц L*.. свою печатку, штампи i Cnuroo , *"о,* напвою,РаTУНКИ' Е ТОМУ ЧКСЛi В iКОЗеМшili вшrотi;Ъ;;j**о й"'"й свою снмволiку.Символitса ийiмi rй* у BcTaHoBrIeHoMy законOд{lвством порядrry,
1.6. фгаris8цi' м{Е fiравО эrд озоm 1i8}ri Уrшqдатя .щпоDорll (првпочrнн} rабуэажМаfiНОаЖ Та HeMafiHoBrrx ПРаВ, "* 9" *йi, й позЁвачем та вцпозцачем у судi,Ж,LЖЖ"Ж *ff маf,но, 

"ц*ро*rr, рФ(унки в уgгановsJ( банкiв у

2. Мста (шiлi; тi ttпрIмп дiпльпоетi Оргапiзrпil
2,1, основною мсtсю (чiшrю) дiшrьноотi Орrаrrrsацii € виховання Р:ЗВПНеНОiособнgrостi iз чiпсою qромадсь,(ою 

llзичiео" концретно сфрпованиuи погляд€lми таiнтвресами; вt{я'JIенн& ро3виток та пцтрнмй творчостi, d*rп., й""щ соцiапьних,екокомiчКrц творчПь спорпrвнш( та iнйнк 
".rйrЙ iHTepeciB .rrre*iB Оргаrriзаrrii.

2.L Оuювнrпвw f{апрям8ми дirrьиоgтj Орланiзачii с ;

- свOсtиlсýе впяппення обдарованосri, забеgпfiеннrl y}roв дJtяоообиясттi;
_ забезпечення умов дJtя розв'тry та.гtановuтоi особнстостi;- розвиток тЕDрчнх эдiбностей та рахилiв оообистостi;
- alaпDrlБýЕtd ляlл*_-л__-створýння об'еднаýь, кпубiв з* i*о.рmЙ",- цryri.i",irrTBpcciB дiтей' пiдпiткiв' pr**оr' доросJrиr( i рса

rо,вчлнкlдýfr-



2.3. &HoBHi принципи дigtьностi Органiзацii;
-добровiльноетi; --lrrl*t{{l

- с8мовр{дносп;
- ВШы{огý 

1}ry *оrюрii дiядьностi;
rj::*rf Еерqд **о*оrо;. 

- -'
: ;ilffi: r,ffiЖ;,'ffi#, i:ж:* ýлlасникiв);

3. Порrдок шабугrr i прпшrпспвs члеrrтва (участi) в (}ргапiзацiТ

dжжffiжffi;:хужж*ж,#
3J. Пи*ання щсДrЙffi#&:*'"'" i ЛРИПИНеНН'r членmи (участi) в органiзацii вирiшуе

нових членiв йifiснюс"ься за умови ixHboi згодн з вимопамн Статуту

4. Пр*ва тl обозrязкs члеriв (учасппкiв) Оргап
4,1. ЧленН (учасникИ) Органiзацii мають ýраво:

3.4- ЧЛеН ОРГаНiЗаЦr]i. мае праволдобровiльно у будь_як цй часприпинити членство
(УЧаСТь) в Опганiзацir ,*"*J"looun*, заrIви io 

11ккюра ф;iзацii. Членство в
оргаýiщii пЬпн*яетъся з дrп йu**" тшсоi й"* т8 tý noФeбy" йuч*о pitшeHb.
3 ЮГО Саt'ОГО ДНЯ ПРипиняеться n*фl*"" ,iБ орй;й;lь_"кю( 

посqдаJ( в
Фпанiзацii, Членство в орrанiйii Б;;-Ёо 

|ого .й;;; припи}lrетъся з
дн,[, ЕаgцЕrrопо з,l днем обрання *"** дrйййg його заgrупннка.
3.ý. Член Органiзацii може буги внмючений з Орmнiчцii у разi недOтим:lння ним,,Ж,'ffi ,,з,,ж;:-#}"Ё*lЖ;З"*",,*йJii"пп,",99хgg#рр"

3.3. Прийом
Органiзашii.

l0,вчлпкtдвil.
,}

l'#пК 
щ



ъгшrьнi зборн проводяться за iнiцiаmво {ирrсгора Ору"i,оцii або на вимоry l/10
*о*,| членiв Органiиuii лЯ npobo.*", йrаr,"ir"*Sорiв 

Диреrспор Оргшriзаlliit'ЕГЦЪ ПОВiДОМЛЯе Beix' ***i" q*йiii" ?i*;й-ъiь** зборiв}rлоЁться прошt(олоц яшlfr пйписустъся гтrповсю Зборiв.
', Рirшекrя, прнftrrятi к8 3агвльннх Форац е обов'rзковимк длf; Bcix тrгенiвгsl,i?sцil, в ToDiy чнсдi 

""," що ;Ьоу""пп за при*ýяттt цього рiшення.

Керiвпrк Оргапiзапii

$ý,_ Кqрiвникrхr' орпанiзацir е ýирrшр 9*i,"uii, ст.пок повновапЕýь якlогт} сrановить
#*#РСКТОР 

ПРСДСТаВПЯ" ОрЙЙi,o у ,Йосипах з тFгiмп особапrи без

Дз*"уР Оргагriзаuii щrтрiчно rвiтуе пеtвд t{JIýяаIU{иr (i.rпсуrткамп) Орппкiзаrrii ттродlяJIьнlсть пц чzю провсдсння Ъгшr""пi зборiв фганiзаrrii.

L &rpkTop Огганiзшlii вiдповiдае за зберс*енý, докуt}tентацii Орпанiзацii.
ý}' РiШеgНЯ, Дii, беЗДLЦrЬНiСТЪ KepiBHиx органiв Органiзачii моlк5ч,ь бупr оскарженi
Ж-*i]ТI3)."9зiз"цii, .ё*"р* на рiшення, дii,, бездiяльнiстъ липектопя

ж**rryi -"йЬ ; l" "й,*;"fi:Ж-i "iffiТЖ#ffit. ,rlrt PIЁ.кяМ 3агаllьниХ зборiВ щод0 *йрr", рiшення, дii; беqдiiзашii або 3ага-гтьнкх зборiв мож:rь бугrt ocKapxc*i 8 судов0

sýъулпкtдвй"

lз



& ýрrвrýitýl дiяльшостi. fiорядок шрrf,шrrrr рiшспшrryýР ý*IфеIуflýу rýo рэорпrхiЙцil rрн*дсь*яо o6rqflýsшшr

Е,1' Щ*Y еУ фгакiиrцi здifiснюеться цIJI",(ом ýаморозrryску абороргшtiзашii 3а pim*llxяl* ОрЬ;заuli:, 
"й;Ь Загаrrъннми зборлtн, або з€lрiшеняяж суýу ýро ýорону 1щi,пuусовнý рзryак} Органiзацii.

8,2' ýрняиl*ехнх дi*гrьяостi Органiзачii вiдбуваетъся в порядку,вшlвreноrцr заýедиsýтsoý{ Уцраiнп,

8J, Органiýfiliя t*ý пFв0 у ýуль-якн* час пркйняти рiшення пр прип}lненнrl cBoeiДiЯЛЬНОСТi tСаХgеППrЧЙ} РiЬýЙ пр саl,*офпуск прйfiмаlться Ь""rми зборами38 !еЮВЦ Шý 3s 
'ýffisýРфýýОСУýа'fО бйЬШiСrь Й"i" L*;;;;i бo"iooi11 загалtьпiЗбОРп ýТOЁýýrrý 

"i*iжrrinb ксмiсiю аЬ лоруrаютъ flHpercюpy ОрганЬчiiздif,снювrrх lre*ý'жё*и лiквiдацifiпоi *o"iiT щ провgдення припшненпяОрrшriзацii sr ppýýrý}ol оs'6g"-а ;; ,;;Ь рiшеllня йооо аикорнст8нняKoinTiB та iяa*iýa СFйЁЬацiýýiсrrfi ý лiхвiдtцii Jai*и* uo о*.о Йо.ч
8,4, У разi ryхПжrеlхХ фýаýiзаЦii як юрПдичноi особп (у рзультатi iT лiквiдацii,3o*rrЩ rrý4iлУ' ýрIýýJýýлýýý *О гкжвоКшяl у тOму уМ у рзJ са}lоро3ýуслуОргшliзашý" yoi ry* Органiзаuй цо'*о***""" пi",rя за,доволGнн, вимог iJкрдиmрiц Mz}юTb ýlryrr пqежнi одиiй ** *й"*о, неrrрибутковим громадgькиморпанiзацiям siдýжiдýоýý йду У вкпqдкФ( rrеприинятгя Ы.* рiшеýня * {lкгнвиФганiзsцii, щ0 ýрýýl}ж,!ýsя як !ýридична ос,сба, спрямоцIються ао ýерясавногобюджеrу YKpiHH" tщ iýýe яs rrередýачено закон";*;;й;й;

пцписи
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lЁ1l

й,,1,,)
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2ý54 дЕржАвнt_т9цАтковА IнспЕкцlя воýол онс ько_му рА йоfi 'iйъън 
ого. упрдвлtння дос у м.киБl

рlшЕн}!я Ngl gЗýiД4600662
вiдЗЦ.l 2.ZОrб

вклщ}чвиня
поЕтФрне вк

Рiшення прийняте на
Податкового t(одgксу

пlдпункту 1З3,4,5 пувкту IЗ3.4 cTaTTiта ро€страцiйноi з*явл, tia ф,:,рмйili-

пrдстаýi
Украirlи 1зз з737t423

1-рн)
,,вулик IдЕЙ"

!оп еРел н е, 

ВlЁ-:;fi J 
р .' вкл юч 0н н я до Реес тру 
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витяг
з €диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичнихосiб-пiдпри€мцiв та громадських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi l l Закону Украiни "Про державну реестрачiю юридичних осiб,фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань" на ,un"r, вiд 08.02.2018 заМ 1003588932 станом на 08.02.20i8 вiдповiдпо оо^"uЪrупних критерiiЪ пошуку:
Коd€fРПОУ: ЗlЗ1I42З
надастьсЯ iнформацiЯ з €диного державного ре€стру юридичних осiб. фiзичнихосiб-пiдприемцiв та гроМаДських формувань (еДР) у nin"no"ri 1 записiв:
Запис 1

повпе найменування юрudачноi особа mа скорочене у разi йоzо наявносmi:громАдськА оргАнIзАцIя "вулик IдЕй,,, Го ,,вулик rдЕЙ,,
Повне tпа скорочене найменування юрulачноt особа анzлiйською rповою у разi iXнаявносmi:
|IBEEHIVE оЕ IDEAS,,, ,,вЕЕнfVЕ оF rDЕдS,,
Idенmuфiкацiйн ай коd юр аduчноi особ u :
з"7 з1142з

OpzaH iз а цiйно-пр а в о в а форlпа :
ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ

I|енmршьнай чu мiсцевuй opzar ваконавчо'i влаlа, do сфера управлiння якоzо на,lеrrcumь
dерuсавне пiOпраемсmво або часmка dерэrcава у сmаmуmноллу Kaпimalli юрuОuчно'i особu,якшо ця часmка сmановumь не л|енлце 25 BidcomKiB:
вiдомостi вlдсутнi
Mic цез Hascodlce ння юр ud uч Hot особ а :
04t14, м.киiВ, оБолоНськиЙ рАЙоН, вулицЯ вишгороДськд' БудиноК 52,квАртирА 80

перелiк засновнuкiв (учаснакiв) юраdччноi особа, у mому чuслi часmка koltcHozo iз
засновпuкiв (учаснuкiв)1 прiзвuulе, iJл|'я, по баmьковi, "uiсце проJtсuвання, якlцо засновнllк
- фiзuчна особа; найменування, tпiсцезнахоdнсення mа ,

особu, якIцо засновнuк - юраduчна особа:
ДУБдС-ЧоРНЮк оЛЕНд МиКоЛдтвнд, iндекс О41
раЙон, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок |f, кварт

юраdачно'i

0Вr,i

''о{r

ський
ску до

иrв, По

Wm1



статутного фонду - 0.00 грн.,, жЕРлrЦин АрТЕм вАсильович, iндекс О4174,м.Киiв, ОболонськиЙ район, вулицЯ вишгороДськА, будинок 52, квартира80, розмiр внеску до статутного фонду - о.ОО грн.; жЕрлIцинд юлIяволодимИрrвнА, iндекс 91016, Луганська обл., MicTo Луганськ,Ленlнський район, вулиця рАдянськА, будинок 69, квартира з5, розмiрвнеску до статутного фонду - О.ОО грн.
[aHi про розлtiр сmаmуmноzо капimа,lу (сmаmуmноzо або cKlladeHozo капimалу) mа проdаmу закiпчення йоzо форлtування:
0.00 грн.

Ваdu diMbHocmi:
94.99 ,Щiяльнiсть iнцдрtх цромадських органiэацj.й, н. в. i. у.
вidомосmi про opzaHu управлiння юрudачноt особu:вiдомостl вlдсутн1
Прiзваtце, iлl'я, по баmьковi, dаmа обрання (прuзначення) осiб, якi обараюmься
(пр аз н ачаю mься) d о opza ну у пр авл i н ня юр ad ач н oi о с о б а, у п о в но в oJrc е н чх пр е d с mавляmаюраdачну особу у правовidносанах з mреmiла особшпа, або осiб, якi tпаюmь правовчuняmu dit Bid iMeHi юраduчноi особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпасуваmu
dozoBopu mа daHi про наявнiсmь обмееrcень tцоdо преdсmавнацmва Bid iMeHi юрudачноiособu:
жЕрлIциНА юлIЯ володимИрIвнА, 29.09.201O керiвник, жЕрлrцинд юлIяВоЛоДИМИРrВНд, 29 . О9 . 2ОlО - пiдписант, ДУБАС-ЧоРНюк оЛЕНА МИкоЛАтВнд,29.09.2010 пiдписант

,Щаmа mа номер 3апuсу в €dанолtу depercaBHoluy peecmpi про провеdення depercaBHot
реесmрацil юрuduчно'i особu -у разi, кола dерlсаrоо рrrr-рацiя юрuduчно'i особа була
провеdена пiсля набрання чuнносmi 3аконоtп YKpaiHu "Про tерж)вну реесmрацiююр ud uч н uх осiб, ф iз uчн uж о с iб-п id пр uем цiв mа ip олt ad с ь к llx ф орму в а н ь'' :01.11.2010, 1 069 1о2 ооо0 о2614в

[аmа deplcaBHo'i реесmраЦi'i, dаmа mа но"uер зопасу в €duнолtу dереrcавноlvу реесmрi про
вt<Jlючення dо €daHozo depercaBHozo ре€сmру вidоtпосmей про ,роБоrп.
d_ерuсавна реесmрацiя юраduчПоt особч була провеdена dо набра,
Укрo'iHа "Про dерuсавну ре€сmрацiю юрadачнчх осiб, фiзачнчх
zpoMadcb Kux формув ань'' :
вiдомостi вiдсутнi

,!idп,
"Вц,

i:H

|рц
,n{

Жl

кола



[аmа depercaBHo'i ре€сmрацit, dаmа mа номер запасу в €duному depaKaBHolпy peecmpi пропровеdення dерясавпо'i реесmрацit юрuduчiоt особu, яка уmворена в резульmаmiпереmворення:
вiдомост1 вiдсутнi
Наз в а ус mановчо?о d о кум е н mа :
вiдомостi вiдсутнi
laHi ПРО НаflВНiСmЬ BidMimgu про mе, Iцо юраduчна особа сmворюеmься mа die на пidсmавiModanbHozo сmаmуmу:
вiдомостi вiдсутнi
дунi про вidоt<ремленi пidрозdiлu юраduчноi особu: найменування mа.uiсцезнахоdеrcення
BiDoKpeMleшozo пilрозdiлу, йоzо ide н m uф iкацiйн u й Kodвiдомостi вiдсутнi
[aHi прО перебуваНня юрudаЧноi особа у процесi проваdасення у справi про банкруmсmво,санацi|i, 3окрема в idoMoc mi про розп оряdн ака ма й ia, са наmора :вiдоtиостi вiдсутнi
BiOoMocmi про перебування юраduчноt особu у процесi прапuнення:вiдомостi вiдсутнi
BidoMocmi про сmрок, вllhначенuй засновнакалlа (учаснtlкаlпu) юршdччноi особu, cydoM
або opzaHoM, tцо прuйняв pitueHшя про прuпuнення юрuOччно'i особu, dля заявлення
кр ed u mор ам u с в оЫ в llлI о 2 :
вiдомостi вiлсутнi
flаmа mа номер запасу про dереrcавну ре€сmрацiю прапанення юраduчноt особu, пidсmава
dлл йоzо 8несення:
вiдомостi вlдсутнi
,Щаmа mа номер 3апасу про BidMiHy depercaBHoi реесmрацii прuпанення юраdччноi особu,
пidсmава dлл йоzо внесення:
вiдомостi вiдсутнi

lан i про юр ad u ч н uж ос iб- пр а в о н ас mу п н ukiB : п о в н е н а йrпе ну в ан
юр ud ач н uж ос iб- пр ав о н ас mу п н ukiB, ik id е н mаф i ка ц i й н i ко d u :
вiдомостi вiдсутнi



НОМеР mа dаПа РОЗПОРЯdеrcеННя про скасування реесmроцii вuпуску окцiй, Bu*ece.ozo
'::::"r:#?'::::rХ:rНаЦiОНаltьноi KoMicii, цi""о* паперiв mа фонdово2о ранку:

Mic цезнажоduсе ння р еесmра цiйно.t с прав u:
оболонська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
BidoMocmi, оmрuлlанi в порлdку в3а€мноzо облtiну iнфорлиацiею з вidомчаж реесmрiвopzaHiB сmалп uсmака, MiHdoxodiB, П е нс iйноzо ОЬ "Oi 

YKpaiH u :
,Щаmа mа номер запuсу про взяmmя lпсI зняmmя з облiку, назва mа idенmuфiкацiйнi коdчОРzаНiВ СmаmuСmuКu, MiHdoxodiB, Пенсiйноrо 4ro"iiyKpaiHu, в як1,1х юрuduчна особаперебувае на облiку:
02,11,2010, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАЛьноi стАтистики, 2IбвOооо0з,11,2010, 14566, дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя в оБолонському рдЙонIгоЛоВНог0 УПРАВлIНня ДФС У М.кИсВI , зg468697 (данi про взяття на облiкяк платника податкiв)
09,11,2010, 0з-45056, дЕржАВнА подАТковА IнспЕкцIя в оБолонськомурдЙонr головноГо упрдвЛIннЯ дФс У м.кисвI , з946в691 (данi про взяттяна облiк як платника единого внеску)
Не пlдлягаС постановцi на облiк в пЕнсIйному ФондI укрАIни у зв,язкуз прийняттяМ ЗаконУ Украrни вiд О 4.о1 .2оIЗ N9 4о6-VIr ''Про внесення змiндо деяких законодавчих aKTiB Украiни у зв'язку з .rро""о."""*адмiнiстративноr реформи''

,Щаmа НаdХОduСеННЯ Вid oPzaHiB MiHdoxodiB, Пенсiйноzо фонdу yKpai,Hu do dерасавноzо
реесmраmора doKylt,teHmiB (повidолlлеу9, 

iнфорлlацii), переdбаченiх Законол,t YKpai.Hu ''Проd_epctcaBHy реесmрацiю юрuduчнuх осiб, фiiчiнu* Ьiiо-пiопрuсл,tцiв mа zролtаdськuх
формуванЬ", ! 3в'язкУ з прuпuненнял,l юрuduчноi'особu iз зазначенняu прiзвutца, iMeHi mа побаmьковi посаdовоi особu, яка пidпuсала dоку.uенm;
вiдомостi вiдсутнi

"ЩаНi 
ОРzаНiВ СmаmuСmuКu ПрО основнuЙ вud еконо,uiчноi diяцьносmi юрuduчноi,особu,

вuзначенuй на пiDсmавi daHux dерuсавнuх сmаmttсmччнuх спосmереJсень вidповidно doсmаmuсmuчноt меmоdолоеii' за пidсумка.цлu Diяпьносmi за piK;94.99 Дiя.тrьнiсвь iвlrдax rромадських органiэацiй, н. в. i. у.
[aHi про реесmрацiйнuй нол,tер плаmнuка cduHozo внеску, клас професi
вuробнuцmва плаmнuка eduHoz,o внеску за ocHoBHLL\,l вudол,t йоzо еконй

Е



TepMiH, do якоzо юрuduчна особа перебувае на облiку в opeaHi MiHdoxoOiB за л,tiсцемпопереdньоt реесmрацii, у разi зл,tiнu л,tiсцезнахоduсення юрuduчноi.особu;вiдомост1 вiдсутнi
Iнформацiл про зdiйснення зв'лзку з юрuduчною особою:044 2228зIз, о44 227о621,

[aHi про ре€сmрацiйнi dii:
.Щержавна реестрацiя HoBoyTBopeHor шляхоrч
о1 . 1 1 . 2 оlъ 1 о 6910200oooz оz ц в ; Кучерявий' r=;""J,rътi;#:"J;;:;::х;
раЙонна у MicT1 Киевi державна адмiнi_страчiя
Пiдтвердження вlдомостей про юридичну особу; 29.12.2О7\10691060001026148; Сергiенко rрина rванlвна; оболонська районна вMicTi Киевi державна адьаiнiстРацiя,. змiна додатково1 iнформацii
внесення змj-н до вiдомостей про юридичну особу, Що не пов'язанi з1змj-нами в установчих документах; О2.01.201З 1О691О7О ОО2О26148;Максименко Марина BiKTopiBHa,' оболонська районна в MlcTi КиевiДеРХ(аВНа адмlнiстрацiя; змiна видlв дiяльностi
ПiДТВеРДЖеНня вiдомостеЙ про юридичну особу; 25.о2.2оIз1069106000зо2614В; Сергiенко rрина IBaHiBHa,. оболонська районна вMicTi Киевi державна адмlнiстРацiя; змiна додатково1 iнформацii
!ержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноr особи;75.1,2.20lб 1О691050ОО402 6148; Верхбицька Iрина Юрiiвна,. Головнетериторiальне управлiння юстицi1 у м. Киев1; змiна повногонайменування, змiна скороченого найменування, iншi змlни
Номерr lаmа mа час формуваннл вumя?у:
100З5889З2, ОВ .О2.2ОIS ОВ:4 9:45

СдиниЙ державний реестр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формуваньзнаходиться У cTaHi формування, Iнформацiя про Юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадськихформуванЬ зареестроваНих до 01.07эdоц та не вкJIючениХ ДО €диного державного реестру юридичних осiб,фiзичних осiб,пiдприемцiв та громадських формувань orpr"frr""" в органi виконавчоi влади, в якомупроводилась державна реестрачiя.

:'ii::]:::J"" }:,,:уr] ]Иiнiстерства 
юстицiт украiни вiд з1.03.20l5 N9 46615 'про деяпi питання

}иписки.

k\oHHi
::::::,_:t^у::::_й: единого. дер*ч""оЙ ре€стру op"o"u""* 

";; ;; ;;;;';Ё;'

::УJ:::::::,.jз_"::ilj9тIу:пrообiг'', мають однакову op"r"u"yТ""y, ,"i."r"Йiможе бути перевiрена на сайтi MiHicTepcTBu ,o.r"uii йо;i;;r;;;;;;



зАгдльнА нФорfrlдцтя про оргАнIзАцrю
iсторiя оргонiзоц[l', дото створенняj
Громоасько оргонiзоцiя <<Вулик iдей>> створено О1.11.2ОlО року

основнq мето дiяльностi оргонiзоцiil
основною метою (цiллю) дiяльностi Оргснiзсчii' € виховоння розвиненоfособистостi iз чiткою громодською позицiею, конкретно срормово нимипоглядоми то iнтересами; виявлення, розвиток то пiдтримко творчостi, зсхист3qконних, соцiсльних, економiчних, творчих, спортивних то iнших спiльнихiHTepeciB членiв Оргонiзочir.

структурс тс кiлькiсний склqл оргонiзоцill
Норозi оргонiзоцiя нсрсховуе 25 членiв.

струкryро Kepi вних оргонiв оргонiзоцill
Вищим оргоном упровлiння Оргонiзоцil' е 3огольнi збори, якi впров t приймати
рiшеннЯ з буаь-яКих питаНь дiяльностi Оргонiзqцil..

iнФормочiя про лосвiд реолiзоцii проектiв протягом ocToHHix poKiB зо рохунокбюдкетних коштiв то iнших дкерел 9iнонсувоння (у рсзi ноявностi).
за 2Ol7 piK ГромОдськО оргонiзоцiя <<Вулик iдей>> оргонiзуволо, провело то взяло
учость у токих зоходох:

Блогодiйнi зсходи:
1, Зв'язоно волонтерами то передqно 132 чуло-восьминilкки для передчосно
НОРОДХ(еНИХ ДiТОК АСОЦiоцil' ботькiв передчосно нсроджених дiтей <<PoHHi
птоlцки>>;

2. Блогодiйн а лотерея <<Чудо-восьминiltки>>. Зiброно 3оо грн. но нитки длявосьминilкок;
3, Оргонiзоцiя блогочинноf окцil, зi збору книжок укроiнською мовою но(рестиволь у сiрiй зонi <<3 кроrни в YKpolHp> (зiброно бiльше 2ОО книlкок);
4, Блогодiйний ярморок но святi Мосляно,1.3iброно 528 грн. наниткидля чудо-восьминilкок.
5. ПеРеДОНО бЛИзЬКо 25О кг. речей для пострФкдолих в м.двдгr.вко, дитячийбулинок <<Сонечко>> у м. 3спорitкlкя, лiкорнi Nэ 1, для дiтей cipor зони черезподiльську ройонну оргонiзоцiю Товориство Червон ого Хресто, Го <<н(]лlйний
тил>>, волонтерiв;
6. 2 блогодiйних мойстер-клоси для дiток-переселенцiв БФ
мойстер-клоси по в'язонню чудо-восьминilккiв;
7. Блогодiйний великоднiй проект <<PoHHi птош
<<кенryрр: мойстер-клоси, ярморок, квест, iгротеко. 3i
<<Асоцiсцiя ботькiв передчосно нородж ених дiтей<<Рсн

методо
для Го



8. Мqйстер-клос <<Веселi

збору грошеЙ нс в'язоння
(зiброно 275 грil;

13,учость y блсгодiйнiй толоцi i рорбувоннi дитячогоKypeHiBcbKoMy порку;

Громодськс дiял ьн icTb :

1. гО <<ВулиК iдей>> с членом Громодськоf бюджетноr комiсГf 2О17 року;2, Учость в оргонiзоцil' ГБ Фесту в YKpclHcbKoMy домi - Фестиволь дляoBTopiB Громолських проектiв;
3, УчостЬ у Громоаському проектi MicTo Киево (проекти <<Чистото вулиць влит ячих дол он ь кою>, <<А кодем iя комун i ко ц iii>);
4, Учость в прогромi СД Плотрорми #rdvizh - розробко креотивних рiщеньiснуючих проблем суспiльство. Групо <<Соцiольнс среро>>;
5. ОргонiзоцiЯ святО то смокО ликИ для вихОвонцiВ клубУ <<Дитячi мрii>> до ДнямирY:
6. Учость у Реолiтi-щоу телеконолу RТТ <<Обироем о президенто>>. Лобiювоння
ольтернотивно[ освiти;

3. ..3доровий розвиток хлопчикiр>;
4, <<Гормонiйний ро3виток дитини>> но ВсеукроIнському ceMiHopi для педогогiвдИтячих центрiв;
5. <<Козки, якi вигодоють MoTyci, обо Борем ося з Аитячимистрохоми>>;
6. <<Формувоння особистостi у дитиНИi з чого почоти>>;
7. Тренiнг для дiтей <<Я - лiдер>>.

восьминitкки>> нс рестиволi Mode in ukroine з метоюЧУдО-восьминiжок для передчосно нородкен их дiтей
9, Смаколики до Дня зохисту дiтей для незохищених верств носеленняклiентiв Подiльського ройо''оrо центру соцiольних служб лля дiтей, сiмей тач:flrr* Подiльського ройонного центру клубiв зо мiсцем проживоння

10.ПеРеДоЧо принтерс для 72 бригади в дто;
1I'ОРГОНiЗОЦiЯ ТО ПРОВеДеНня блогодiйного ярморку нq користь подiльськогоцентру соцiольно-психологjчноf ресбiлiтоцif то Соцiольноl. iнiцiотиви<<СерцебИттр}. ЗiбронО 2о83 гривнi нО поДорункИ виховqнцям центру то нqремонт iнклюзивного клосу;

li;I,TrHZi" ;;"*;,"'**" 
В l-{еНтрqльну рсйонну публiчну бiблiотеку

моидончику Y

Bcix

8. Оргонiзоцiя то проведеНня 2 Мiжнородного осв
9. ОРГсНiзоцiя екскурсП'ло Привотбонку; 

'|10.Оргонiзоцiя лiтнього онглiйськ ого дитячого
11.Учссть у Вистовцi лiтнjх тоборiв Fчп Соmр;

тикуму;



t?.4 терапевтичнi зоняття з козкотеропi[

Екологiчний нопрямок:
1. ПеРеДОНО 1О1 КГ КРИшечок но переробку в рсмкох окцil. ,, корок життя,,ПОДiЛЬСЬКОМУ РОЙОННОму Центру соцiольних служб для ciMi., дiтейто молодi товолонтером;
2. Передано 2О кг бсторейок но переробку ГО <<Ворто Виногродор>>;3, Передqно 46,8 кг мокулотури волонтерGм но переробку з метою зiбротигрошi но допомоry бiйцям АТО;

J;J"ЙУ еКОЛОГiЧНiЙ ОКЦir' <<Чистий лiс-3>> розом з го громолсько ворто

5, fliтей ГО <<Вулик iдей>> ногородкено зо учостЬ в окцГf ..Корок }киття>> походомд9 щентру розвqг;
6, Учость у ДЛiжнородному KoHKypci дитячого молюнку iMeHi Борбори Петченик<<Життя в глоболiзовоному cBiTi (CBiT новколо нос}>;7. Учость протягом мiсяця благодiйнiй окцi].<<Лист до Миколоя>> по зборугроwей для Го ..Друге життя>> но висодку дерев HoBecHi
8, ПРОВеДеННЯ 4 YPoKiB <<НqЙбiльшого уроку в cBiTi>> зq iнiцiотивою юнIсЕФ вtлколох MicTo Киевс

Спортивне виховоння то популяризоцiя 3ОЖ:
1, Учссть У вiдкриттi змогонь з короте Подiльського ройону, тонець <<,Щитячi
Mpil.>;

2, АквогРим тО блогодiйНо лотереЯ но БлогОдiйному КИlвському нспiвмсроронi
ро3ом з ПодiлiськоЮ ройонною оргонiзоцiею Товориство Червоного ХрестоMicTo;

3' Оргонiзоцiя мойстер-клссУ в 3-В клосi Ромоно-гермснськоf гiмнозп. 12З зFlодсння першоl допомоги, вtзит волонтеро Подiльськоf рсЙонноi оргонiзоцilТовориство Червон ого хресто MicTc Киево;
4. Учость у мilккорпоротивних змогоннях <<Ми - чемпiони>>;
5, Мсркувqння бiгових дорilкок <<Спортивне коло>> у Виногродорському лiсi;

Хуаоltньо-естетичне виховоння :

1. 36 теМотичниХ свят длЯ дiтеЙ, в т.ч. <<Швидше , Виlце,Сильнiша>, <<Хелоувiю>,
<<Свято Миколоя>>:

2, 58 творчих мойстер-клосiв з живопису, декупФку, писонкорство, розвписупряникiв тоц.lо;
3. Учость у б qестивqлях вокольно-хореогроgiчного мистецтво для дiтей:4, УЧОСТЬ У ПРОеКТi Folk Ukгоiпе <<585 худоlкникiв. Пи_сjнко но соgifвськiйплоtцi>>; .r,4|ffo *,

5. Органiзовоно зустрiчi з цiковим и особистостями , 
" 
/п

6. Зустрiч дiтей, якi вивчсють ФронЦ/зьку, з гостем l/РЁ*
lS
\:r-

K{Фti

i,i,l,;jЁ



l"Шr;;'НТqЦiЯ 
КНИrИ "МОя клоснючо дiвчинко>>. зустрiч з видовцем лiлiею

i. ?,TjlJ;:ff Ч::' :::::,. : :р?.r:у,, р ежи сер ом, моделл ю те тя н ою р о дин ою :

В.о. директорс
Дтем Жерлiцин

l

l
l

l
l

11.Оргонiзоцiя



!одаток 3

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй дrr" надання
фiнансовоi пiдтримки з бюджету
MicTa Киева

Опис проекту
для реалiзацii у _20|8_ роцi

iT
(назва проекry)

назва громадсько[ органiзацii.о яка пода€ проект

_Громадська органiзацiя <<Вулик iдей>>

1. Загальна iнформацiя про громадську органiзацiю:

_ дата створення 01.1 1.2010
.пpеДМеTДiяльнoстi:вихoвu"""poЗBиненoтo.o
позицiею, конкретно сформованими поглядами та iнтересами; виявлення,

ififf;:-:л:'#.Т,Yji::,"._р__:::тi,.захист.законних, .оцi-""ri .*оrомiчних,

\

творчих, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB 
..\v^дvrvll rrrllA9

_ структура та чисельнiсть: директор, члени органiзацii, волонтери. Зага.пом 25осiб
- джерела фiнансування _благодiйнi внески

- досвiд реалiзацiт заходiв iз залученням бюджетних коштiв

-не 
було проектiв з з€lJIучен"", бrод*"r""* коштiв

2, Опис та обrрунтування необхiдностi реалiзацii проекту
2.1. Мета проекту
Соцiальна адаптацiя дiтей з iнвалiднiстю, соцiально-середовищна реабiлiтацiя,навчання ix забезпеченню власних потреб ""ой" силами, навчанняправильному поводженню в побутових ситуацiях рiзного типу, навчаннянеобхiдним базовим навичкам, навчання реаryванню в надзвичайних ситуацiях.

2:? Т{iльова група, на яку спрямовано проект (з розподiлом за статтю)
щiти з iнвалiднiстю вiд7 pokiB
стаття l, Реабiлiтацiя та соцiальний захист осiб з iнвалiднiстю рiзних нозологiйзахворювань (KpiM осiб з вадами слуху та зору).



2,з, опиС проблемИ, на вирiШе.ння якоi спрямовано проект.BciM вiдомо про те, що дiти з iнвалiднiй-nnuйже завж ди €пiд опiкою cBoikРiдних (найчастiше * матусь), Через ,., *о oirn, nou,orb певнi особливостi, всяхатня робота лягас на плечi ik^ опiкУ"Й i-рlд""". Дуже часто ця ноша €непомiрною для батькiв.
з iншого боку, дiти, зростаючi, повиннi набувати рiзноманiтних навичок.Тож даний проект ма€ на MeTi двi цiлi:- Щопомогти дiтям набути необхiдних навичок для подальшого життя (вiдприготування'tki до купiвлi Продуктiв, наприклад);- облегшити життя батькiв дirеи . ir"йоriстю 

""р", те, що частину xaTHixсправ зможутъ виконувати дiти.

2.4. Гfuан заходiв з реалiзацiТ проекту.

Опис заходiв для
здiйснення етапу

!етальна
розробка
програми
проекту.
Проведення
тренiнгу для
KypaTopiB.
Проведення
психологiчного
дiагностики
часникiв
проекту
Заняття
проводяться що
вихiдних. Кожне
заняття
присвячене
окремiй TeMi
згiдно
розробленому
плану. Заняття
пiдкрiплюються
практичними
завданнями, а
протягом тижня
дiти
практикуються з

201 8

покупки у магазинi, як
приготувати обiд, як
поводити себе, якщо
загубився, якi с eKcTpeHi
служби тощо.

включаючи теми занять з
дiтьми: як зробити

За кожним куратором
закрiплено 3-5 дiтей з
iнвалiднiстю

дiтьми в результатi яких
вони отрим€lJIи необхiднi
навички

я занять з
дiтьми

Етапи реалiзацiТ

1. Пiдготовч
ий етап

Вересень Розроблена

TepMiH

реалiзацiТ
етапу

Результати
етапу

програма
детальна 

]

проекту,

Вересень - Проведено 30 занять 
'грудень

2018 (два
заняття на
тиждень)

2. Проведенн



батьками або
кураторами.
{одатково з
дiтъми
проходять
заняття з арт-
терапiТ
Пiдсумки
проводять
психологи,
порiвнюючи
результати
дiагностики на
початку та в
кiнцi проекту

Щiна за BapTicTi,
одиницю, грн.. грн.
15000 15000

I

Груд.",
201 8

2,5, Участь |ромалсЬкоi органiзацii в реалiзацii проекту (людськi, фiнансовiресурси тощо)
розробка детальноi програми, органiзацiя та проведення занять з дiтьми, в томучислi з арт-терапii. Надu""" людських pecypciB.

/

2,6, Очiкуванi результати ре€LлiзацiТ проекту (вкажiть KoHKpeTHi кiлькiснi таякiснi результативнi показники)
якiснi результати: дiти набули певних побутових навичок, зменшенняпсихологiчноi напруги у батькiв дiтей з iнвалiднiстю.
Кiлькiснi результати: в проектi можуть взяти участь до З0 дiтей.

2.7. Можливiсть поширення лосвiду реалiзацii проекту.
Збiльшення кiлькостi дiiей - учасни*i" npo.*ry.
Поширення проекту на iншi райони MicTa.
обмiн досвiдом з iншими органiзацiями, якi працюють з дiтьми з iнватriднiстю,можливiсть використання ними вже напрацьованот програми проекту.

3. Приблизний кошторис проекту

Назва cTaTTi витрат на Кiлькiсть, од.
iзацiю проекту

Проектор та екран для l
цроведення навчання
Канцтовари 30 комплектiв

на 30 занятъ
30 комплектiв
на 30 занять

щоб довезти
на З0 занять та

Витратнi
проведення

i Транспорт

матерiали для
занять з арт-

(для дiтей на

300

400

9000

12000

i ВlЗКоХ
500 l 5000

пlдсумкlв

лlь

пlп

3. Пiдведенн



до
проведення
практики
(наприклад,
магазину)
1

MicTa

3000

500

на 3000

4 3000

l

l

KypaTopqi волонтерiв
Оплата роботи майстрiв з 30 занять

Оплата роботи KypaTopiB

(проведення дiагностики
та супровiд протягом
др99кту)

*,ЩО КОШТОРису не можуть бути включенi TaKi види дiяльностi:надання фiнансовот пilдтримки для участi в довгострокових навчаннях i тренiнгах;

";;;j:идатки на придбання основних засобiв;
iльше 60% бюджеry;

будiвництво та кап iтал ьний ремонТ, прйбан ня HepyxoMocTi ;створення фiнансових фондi в;
органiзацiя i проведення розважаJIьних заходiв;
проведення довгострокових наукових
органiзацiя та проведення фурЙетiв,
здiйснення дiяльностi рел iгiiного

В.О.директора
Печатка громадськоi орган iзацiТ

Артем Жерлiцин

Оплата роботи тренера для

Оплата роботи психолога

3000

1 5000

84000

l2000

1 65000

7 KypaTopiB
4 мiсяцi
1 психолог
мiсяцi

нь;lдже
);

зi 
jl t д:з



довIдкА

Протягом 2017 року Громадська органiзацiя <<Вулик iдей> НЕ

В.о.директора
Жерлiцин А.В.

КРаirrБ

уцrц IдЕtrL

gеfrБ-во


