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Вих. №  53/03 

Від 26.03.2021 р. 

 

Департаменту 

комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради 

 

 

Про надання інформації 

 

 

Довідка 

 
Біографічна довідка про всіх членів керівних органів: 

 

 

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 8. Біографічна довідка про всіх членів керівних органів, що містить прізвище, 

ім’я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи за останні десять 

років та інформацію про членство в інших громадських, та/або благодійних об’єднаннях 

станом на дату складення довідки надаємо інформацію: 

 

Наглядова рада. 

1. Павлова Лідія Михайлівна – голова Наглядової ради. 27.03.1948 р.н. Вища освіта. 

Останні десять років знаходиться на пенсії.  

2. Лазарева Тетяна Петрівна – член Наглядової ради. 26.03.1948 р.н. Вища освіта. Останні 

десять років працювала в Хортицькій національній навчально-реабілітаційній  академії 

в Запорізький області, голова правління БО «Жіночий кризовий центр «Гармонія». 

3. Уразова Жанетта Шагенівна  – член Наглядової ради. 05.09.1951 р.н. Вища освіта. 

Останні десять років знаходиться на пенсії.  

 

Правління фонду 

1. Огородова Тамара Миколаївна – голова правління фонду. Вища освіта. 16.10.1955 р.н.  

Останні десять років працювала в наступних організаціях: 

З 2004 року -  голова правління Запорізького благодійного фонду “Єдність” за 

майбутнє”. 

2010 - 2014 рр. – Заступник голови Орджонікідзевської районної адміністрації 

Запорізької міської ради. 

2015-2016 рр. – директор Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту 

інвалідів. 
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З 2016 р. – на даний момент – директор Запорізького благодійного фонду “Єдність” за 

майбутнє”. 

2. Єфіменко Світлана Олександрівна – 26.01.1946 р.н. Вища освіта. Останні десять років 

працює адвокатом та юристом (приватна практика). 

3. Пароконьєва Алла Костянтинівна – 13.07.1945 р.н. Вища освіта. Останні десять років 

знаходиться на пенсії.  

 

Директор фонду -  Огородова Тамара Миколаївна. Вища освіта. 16.10.1955 р.н.  Останні десять 

років працювала в наступних організаціях: 

З 2004 року -  голова правління Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє”. 

2010 - 2014 рр. – Заступник голови Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької 

міської ради. 

2015-2016 рр. – директор Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту 

інвалідів. 

З 2016 р. – на даний момент – директор Запорізького благодійного фонду “Єдність” за 

майбутнє”. 

 

 

 

 

 
Директор 

ЗБФ «Єдність» за майбутнє»                       

                                                                           Огородова Т. М.      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Дроздовська О.Є. 099-379-86-42 

 

 

 

 
 

 


