
 

 

       ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ГО "БІЗНЕС ТРАНСФОРМАЦІЯ 
 

54044, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, будинок 30-А, кв. 83 тел.+38 (068) 497 77 79 

 Вих. № 1   від  8.02.2021 р                                            
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГО «Бізнес трансформація"                                          

за 12.12 2018 -  30.12.2020року 

 

1. Назва ГО «БІЗНЕС ТРАНСФОРМАЦІЯ»  

2. Скорочена назва ГО «БІЗНЕС ТРАНСФОРМАЦІЯ»  

3. Дані про легалізацію код 41829172, статус НП №1814024600003, 

UA3332610000003053243398, МФО 326610 

4. Адреса, контакти: 54044, м. Миколаїв

тел.+38 (068) 497 77 79 

5. Метою Федерації є сприяння розвитку сочіально активного бізнесу в 

Миколаївської області., здійснення захисту інтересів своїх членів. 

 Основними завданнями та напрямами Федерації є: сприяння розвитку сочіально 

активного бізнесув. 

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади  

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані 

програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади 

письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації 

регіональної, місцевої політики у сфері діяльності ІГС та інформування про них 

громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) із зазначенням посилань, які 

підтверджують проведення перелічених заходів, реалізацію проєктів тощо: В рамках 

роботи федерації було проведено понад 30 спортивних фестивалів майстер класів по 

всій області, проводилися флеш - моби, конкурси спортивної фотографії та звичайно 

змагання. У 2018 році я створив ГО «Бізнес трансформація", яку і очолив, вона 

об'єднує успішних, розумних, небайдужих людей, які всього добилися самі, завдяки 

таланту і працьовитості В рамках роботи федерації було проведено понад 30 

спортивних фестивалів майстер класів по всій області, проводилися флеш - моби, 

конкурси спортивної фотографії та звичайно змагання. Федерація провела багато 

спортивно патріотичних заходів. До Дня Честі і Свободи в Миколаєві пройшов дві 

патріотично-спортивний фестиваль, спрямований на формування ціннісних 

орієнтирів та затвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді 

"Звитяга 2018". Було проведено багато екологічних заходів. У грудні 2020 

проведенно благодійний захід «Святий Миколай – до нас завітай». 
                  

 Голова  

ГО "БІЗНЕС ТРАНСФОРМАЦІЯ" 
 

 

 О. І. Антонюк           
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