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Автобіоі рафія

Я. Береснев Денис Володимирович, народився в місті Сміла Черкаської 
ооласті 25 гравия 1995 року. З дитинства проживаю в місії Кінві.

І ромадяисіво: Громадянин України.
Освіта:
З 2001 до 2009 рік навчався в Спеціалізованій загальноосвітній школі 

1-ПІ ступенів № 105 міста Киева.
З 2010 до 2021 рік навчався та отримав атестат в І їмна тії Nt’ 59 імені ОМ 

Бойчснка міста Кш ва.
У 2012 році вступив до правничого факультету Національної о 

університету «Кисво-Могплянська академія» та у 2016 році отримав диплом 
бакалавра.

У 2019 році закінчив Національний університет «Кисво-Мої илянська 
академія»? за спеціальністю «081-І Іраво», осві іньо-кваліфікаційний 
рівень магістр.

Гру дова дія. іьнісі ь:

З 2016 року до 2018 року працював у адвокатському об'єднані 
«Юридична фірма «АРИ)».

3 2020 року ФОІІ «БГРІ СІ ІГ.В ДІ ■ II И( ВОЛОДИМИРОВИЧ» здійснюю 
діяльніс і ь у сфері права.

11а військовому обліку перебуваю в Печорському районному 
військовому комісарів і і.

4 іенсіво в ІГС: член Громадської організації «Громадський рух 
«II11 f-.ІТ.СИ КИЯІ І».

Сімсйпиіі стан: неодружений, дітей немаю.
Паііближчі родичі: мані Береснева Валентина Генналіївна, 

паро пі ідея в місті Могильов. Білорусь Громадянство громадянка України



Коїиактна інформація: Береснев Денис Володимирович, іе.і/ 
e-mail: elticcomparxN, о g/. l.i on . м. Клїв-

Я, мої найближчі родичі до ацмінісі рагивної іа кримінальної 
відлові іальносіі не при і ягалнся.

15.06.2021 Денис БЕРІД ІН В
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Ініціативній групі з підготовки установчих 
Зборів по формуванню новообраної 
Громадської ради при Печерській районній 
державній адміністрації

Інформація про результати діяльності Громадської організації 
«Громадський рух «ІНТЕРЕСИ КИЯН»

Починаючи з 2016 року по теперішній час Громадська організація 
“Громадський рух «ІНТЕРЕСИ КИЯН» проводить безкоштовні первинні 
юридичні консультації громадянам, а також здійснює допомогу у реабілітації 
та адаптації учасникам АТО/ООС та їх родинам, особам з інвалідністю тощо.

У 2020 році організація здійснювала волонтерську допомогу у вирішенні 
соціальних проблем мешканців Печерського району міста Києва під час 
карантинних заходів. Так було надано допомогу більше ніж 300 громадянам.

У 2020 році проводились заходи спрямовані на реабілітацію та 
адаптацію учасників АТО/ООС та їх родин, а саме: проведення каністерапії.
У вересні 2020 року у парку Перемоги, що у Дніпровському районі міста Києва 
громадська організація взяла участь у фестивалі з нагоди «Дня батька», де 
організувала майтер-класи з малювання для дітей та дорослих.

У січні 2021 року спільно з організацією «Друг Героя» провели 
каністерапію для дітей з особливими потребами у центрі розвитку дітей 
«Вірю в тебе».

Також організація активно бере участь у суспільному житті міста Києва.

З повагою
Голова іб МАЛИМ
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Мотиваційний лист

Я, Береснев Денис Володимирович, член Громадської організації 
«Громадського руху «ІНТЕРЕСИ КИЯН», ознайомився з повідомленням про 
формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації та засвідчую своє бажання взяти участь в 
установчих зборах, та, як наша організація активно приймає участь у розвитку 
Печерського району міста Києва та допомагає його мешканці шляхом надання 
безкоштовних первинних юридичних консультацій, проведення соціальних 
заходів для громадянам, зокрема, реабілітацією та адаптацією учасників 
АТО/ООС, особам з інвалідність, а також громадян у вирішенні різноманітних 
питань суспільного життя.

Крім того, організація постійно приймає участь в життєдіяльності міста 
Києва та Печерського району.

З повагою

Голова


