
Біографічна довідка 
уповноваженого представника інституту громадського суспільства 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Відродження -  2» 
на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради
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Курдупа Ірина Вікторівна

Працює Тимчасово не працює

Число, місяць і рік 
народження

07.10.1977

Місце народження м.Новогродівка, Донецької області

Освіта Середня спеціальна

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська, російська

Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

Немає

Трудова діяльність 2003-2013 -  приватний підприємець Курдупа І.В. 
2013-2019 -  шахта 1/3 «Новогродівська»

Додаткова інформація Особисті досягнення: кандидат в майстри спорту з 
акробатики
Напрямок: робота у комунальній комісії 
Контакти: +380955304207



Мотиваційний лист 
уповноваженого представника інституту громадянського суспільства 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Я,Курдупа Ірина Вікторівна, народилась 07.10.1977 року у м.Новогродівка і 

зареєстрована за адресою м. Новогродівка, вул. О.Кошового, буд.31, кв. 7. 

Закінчила ЗСШ№ 10, музичну школу, та є майстер спорту з акробатики.Закінчила 

ВПТУ№53.Брала участь у музикальних та літературних конкурсах.Декілька років 

була приватним підприємцем.На цей час, хочу подати кандидатуру у громадську 

раду для сприяння участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

захисту економічної конкуренції. Для врахування громадської думки в процесі 

підготовки, прийняття та реалізації рішень. Дякую за розгляд мого листа, чекаю 

на вашу відповідь.

«21 » грудня 2020 року Курдупа І.В.



Інформація про результати діяльності

протягом 2018 -2020 років

1. Назва організації Об*єднання співвласників багатоквартирних 
будинків «Відродження-2 »

2. Скорочена назва організації ОСББ «Відродження-2»

3. Дані про легалізацію організації ОСББ зареєстроване 21.06.2006 р.

4. Адреса, контакти 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. 
О.Кошового, буд.31

5. Мета та напрями діяльності.
1 .Об*єднання створене для забезпечення і захисту прав його членів та 
дотримання ними своїх обов*язків, належного утримання та використання 
спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для 
сплати всіх платежів.
Завданням та предметом діяльності Об*єднання є: забезпечення реалізації 

прав співвласників на володіння та користування спільним майном; 
забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та 
прибудинкової території;
сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг 

належної якості за обґрунтованими цінами;
забезпечення виконання співвласниками своїх зобов*язань, пов*язаних з 
діяльністю об* єднання.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі виконавчої 
влади. Немає
7- Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. 
Проведений ремонт цоколю, відмостки, косметичний ремонт під*їзду.


