
Біографічна довідка уповноваженого представника 
Согомоняна Армена Левоновича 

заступника голови ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» 
на участь в установчих зборах з формування 

Громадської ради 

ФІП Согомонян Армен Левонович 
Працює Заступник голови ГО «Всеукраїнський союз 

ветеранів АТО» 
Громадянство Українець 
Число, місяць, рік 05.11.1978 р. 
народження 
Місце народження Санкт-Петербург 
Освіта Вища 
Науковий ступінь, вчене Магістр з місцевого самоврядування 
звання 
Володіння мовами Українська, російська 
Нагороди, почесні звання Грамота КМУ, Знак Пошани від Міністерства 

оборони, Орден «Георгія Переможця» 2 ступеня 
від КПЦ 

Досвід роботи в органах Радник Міністра МВС України у 2014-2015 рр. 
Трудова діяльність 

»» 

ПП «Стиль-Авто», експедитор, 1998-1999 рр.; ПП 
«Витязь-Стиль», заступник начальника по кадрам, 1999-
2001 рр.; ТОВ «Азовстроймедтранс», заступник 
начальника по кадрам, 2001-2006 рр.; ТОВ «Марин Зко», 
економіст, 2006-2008 рр.; ТОВ «СВД», начальник 
виробництва, 2008-2009 рр.; ТОВ «Юго-Азовстрой», 
комерційний директор, 2009-2010 рр.; ТОВ «Торговий 
Маріуполь», генеральний директор, 2010-2014 рр., Радник 
Міністра внутрішніх справ України 2014-2015 рр., ДП 
МВС «Спецсервіс», комерційний директор, 2014-2015 рр. 

Додаткова інформація 
Членство в інших ІГС 
Контактна інформація 0679137570 
Можливий напрямок роботи 
у Громадській раді 

Співпраця з активом області 

_.- • (підпис) 



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

01010, м. Київ, вул. Левандовська 12 
ЄДР 39741576 

моб. (097)910-10-60; (095)514-32-22; (063)011-25-25 

Звіт за 2018 рік ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» 

1. Допомога в отриманні юридичних консультацій та посвідчення УБД ветеранам АТО, які 
вже демобілізовані і в яких закінчився контракт. 

2. Адресна матеріальна допомога ветеранам АТО - членам організації, які потребують і 
звертаються за допомогою. 

3. У зв'язку з досягненням домовленості із забудовниками було передано 35 однокімнатних 
квартир ветеранам АТО в м. Буча, 7 двокімнатних квартир - в сел. Немішаєво. 325 осіб 
отримали земельні ділянки для ОСГ по 2 га в різних регіонах України. 28 осіб отримали 
земельні ділянки з цільовим призначенням під садівництво. 

4. В рамках підтримки розвитку української культури та кінематографу спільно з «Братство» 
зняли один повнометражний художній фільм та поставили 2 вистави, акторами в яких стали 
ветерани АТО, які не мали досвіду у зйомках: постанова і фільм «Посттравматична 
Рапсодія», вистава «Віденська кава». Що дало можливість внести внесок в розбудову 
української патріотичної сучасної культури, а також і залучити ветеранів АТО до творчої 
праці, акторської діяльності та духовної реабілітації на сцені та знімальному майданчику, 
де ветерани АТО змогли спробувати новий досвід та розкрити в собі талант. 

5. Відправлена гуманітарна допомога на територію АТО до тих підрозділів, які цього 
потребувалде. 

6. Проведена акція «Читаюча країна», в рамках якої були подаровані книжки патріотичного, 
наукового та психологічного характеру у воєнний шпиталь м. Ірпінь та бібліотеки м. Буча, 
сел. Ворзель. 

7. Традиційно під новий рік були подаровані ялинки в дитячий будинок, бучанську міську 
лікарню та сім'ям ветеранів, які загинули на Сході нашої країни. 

8. Брали участь в рейдах у виявленні порушників лісового законодавства. 
Здійснювали заходи по запобіганню лісових пожеж. 


