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Вих. №  54/03 

Від 26.03.2021 р. 

 

Департаменту 

комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради 

 

 

Про надання інформації 

 

Довідка 
 

Інформація про поточних членів, керівників та засновників організації 

 

Відповідно до п.6. Додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» від 3 червня 2020 р. № 483 надаємо інформацію: 

Стосовно абзацу 9. Інформація про поточних членів, керівників та засновників організації, 

що включає їх прізвище, ім’я і по батькові надаємо інформацію: 

Поточні члени фонду: 

1. Огородова Тамара Миколаївна 

2. Павлова Лідія Михайлівна 

3. Єфіменко Світлана Олександрівна 

4. Уразова Жанетта Шагенівна 

5. Лазарева Тетяна Петрівна 

6. Ємельянова Лідія Володимирівна 

7. Бєхова Євдокія Павлівна 

8. Пароконьєва Алла Костянтинівна 

9. Золотарьова Ірина Павлівна 

10. Сухарева Ірина Миколаївна 

11. Лисуренко Світлана Вікторівна 

12. Андросова Ольга Федорівна 

Керівники: 

1. Голова Наглядової ради – Павлова Лідія Михайлівна. 

2. Голова правління фонду – Огородова Тамара Миколаївна 

3. Директор фонду – Огородова Тамара Миколаївна. 

Засновники: 

1. Огородова Тамара Миколаївна. 

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підтверджує, що його 
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засновники не відносяться до наступних категорій, які зазначені у статті 4 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ, а саме до: 

- фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та 

інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а 

також пов’язані з ними особи;    

- юридичних особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в 
порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 

- фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих в державах, включених FATF до 
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом, а також юридичних осіб, 50 i більше відсотків 
статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;  

- фізичних та юридичних осіб, які перебувають у процедурах банкрутства 
(неплатоспроможності) або у процесі припинення;  

- працівників орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими 
орендодавцями; 

- працівників уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо 
майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління 
або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗБФ «Єдність» за майбутнє»            

                                                                            Огородова Т. М.      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Дроздовська О.Є. 099-379-86-42 

 


