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Голові Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  
Герасим’юк О.В. 

 
ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  
для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 
Найменування Громадська організація «Фундація «Простір» 
 
Статус громадське об’єднання  
 
Сфера діяльності             захист інтересів дітей та молоді 

(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 
Дата реєстрації 29.05.2015 р. 
 
Місцезнаходження та контактні дані 93400, Луганська обл., місто 
Ссєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59а, 
prostir.foundation@gmail.com, 099-518-03-15 
              (у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

 
Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів 
Кудрявцев Сергій Олександрович – голова правління 
Лорія Марина Геннадіївна – заступник голови правління 
Митрохін Сергій Олександрович – заступник голови правління 
 
Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 
участь у конференції за участі ГО «Фундація «Простір» організовано та 
реалізовано більше 30 заходів щодо активізації молодіжної активності в 
Луганській області та декілька міжнародних проєктів 
 
Перелік реалізованих проектів «Академія діалогу та порозуміння», ПРООН, 2019, 
створена мережа молодіжних лідерів Луганської обалсті; Створення Діалогової 
платформи-мультихабу «BlueLab», UNHCR, 2019, створено хаб «BlueLab» та 
проведено біля 10 заходів; Створення діалогової платформи-мультихаба 
«GreenLab» для активних членів громади, UNDP, 2018, створено хаб «GreenLab» 
та проведено біля 60 заходів; Науково-освітній проект Labirint-i-Um, 2015-2016, 
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біля 60 учасників та молодіжних лідерів; Проєкт «Твій шлях до успіху починається 
тут», USAID, 2016 р., біля 100 учасників. 

 (зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 
Проведені заходи опубліковано на ресурсах: 
https://www.facebook.com/prostir.foundation; 
https://www.facebook.com/GreenLabHub;  
https://www.facebook.com/BlueLabHub. 

 (назви заходів, дати проведення) 
 

Друковані та електронні видання відсутні  
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

Інформація про керівника Кудрявцев Сергій Олександрович, 1981 р.н., вища 
освіта, к.хім.н.,  

2016-т.ч. – декан факультету інженерії Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля; 

2014-2016 – доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля; 

2007-2016 – викладацька діяльність на посадах асистента, старшого викладача, доцента 
Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк); 

2006-2007 – інженер на кафедрі технології органічних речовин та палива Сєвєродонецького 
технологічного інституту; 

2003 – інженер в проектному відділі ДНДПІ «Хімтехнологія». 

Автор понад 80 публікацій наукового характеру, зокрема 2 підручників, 27 статей в 

фахових виданнях України, 5 статей в виданнях, що індексуються в Scopus. Співавтор 5 

патентів України. Був відповідальним виконавцем в 2 та співвиконавцем ще в 2 науково-

дослідних роботах, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету. 
Досвід читання лекцій та ведення онлайн вебінарів з питань екології та активізації молоді. 

Типовий приклад: онлайн вебінар на тему: "Види переробки твердих побутових відходів та напрями 
використання сортованих пластикових відходів" (20 серпня 2020 року) в рамках діяльності за проєктом 
"Громада проти пластику – від мрії до дії".  

 (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності, 
інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо, інформація 
про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 
Інформація про інших членів 8 членів правління, серед яких 5 осіб мають вчені 
звання та вчені ступені за економічними та юридичними науками, зокрема: 
д.е.н., проф. Галгаш Руслан Анатолійович (спеціалізація – місцеве 
самоврядування, молодіжні проєкти),  
д.е.н., проф. Семененко Інна Максимівна (спеціалізація – сталий розвиток, 
інклюзія, соціальна робота, місцеве самоврядування), 
к.юр.н., доц.. Арсентьєва Олена Сергіївна (спеціалізація – юридична підтримка). 
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Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років 
https://www.facebook.com/prostir.foundation 
 
 

 
Додатки: 
Копія Статуту організації на 15  арк. 
Копія витягу з ЄДР на 5  арк. 
Копія рішення про обрання керівника організації на 4  арк. 
 

02.11.2020 

 

 

З повагою,  

 

Голова Правління        Сергій Кудрявцев 

 

mailto:prostir.foundation@gmail.com

