
 АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Балабан Олена Миколаївна, народилася 18.12.1975 року, в с.Довляди 

Наровлянського району Гомельської області, українка, громадянка України. 

У вересні 1982 розпочала навчання в загальноосвітній середній школі  м 

.Прип»ять.  В зв»язку з аварією на Чорнобильській АЄС  у 1986 році  були 

виселені до м.Киева . У 1991 році здобувши неповну середню освіту поступила 

на навчання у ПТУ №  11  м.Киева . У 1994 році закінчила навчання в ПТУ №11  

З 1995  по 1996 р. працювала лаборантом у Київському державному 

педагогічному Університеті ім.М.П.Драгоманова. 

З 1996 по 1998 р. працювала діловодом у центрі навчання плавання при 

комітеті у справах сім»ї та молоді Ватутінської райдержадміністрації. 

З 1999 по 2000  р. працювала консультантом Ватутінського районного суду м. 

Києва. 

З серпня 2001 року вступила на заочне навчання до Київського університету 

туризму , економіки і права і закінчила у у червні 2003 року у здобула 

кваліфікацію юриста «Нотаріат». 

З 2000 по 2003 р. працювала юрисконсультом у товаристві з обмеженою 

відповідальністю ФАН ЛТД. 

З 2003 року по 2013 рок знаходилась у декретній відпусці. 

З 2013 по 2016 рок працювала педагогам-організатором у школі інтернат № 26 

м. Києва. 

Мої близькі родичі: 

Батько- Сержан Микола Васильович, 02.04.1954 року народження, уродженець 

с.Довляди , Наровлянського району Гомельської області  , помер у 2008 році . 

Мати- Сержан Алла Миколаївна , 03.06.1954 року народження, уродженка с. 

Зубревичи , Дзержинського району Мінської області, пенсіонерка. Проживає в 

м. Києві по вул. Райдужна, 55 кв. 179. 

Брат- Сержан Дмитро Миколайович, 29.12.1980 року народження, уродженець 

м.Прип»ять Київської області. Тимчасово не працює. Проживає в м. Києві по 

вул. Райдужна, 55 кв. 179. 

Чоловік- Балабан Валерій Олександрович , 05.02.1971 року народження, 

уродженець с. Бишів  Макарівського району Київської області , працює у 

Дослідницькому центрі науково-технічної інформації та технічних досліджень. 

Проживає в м. Києві по вул. Райдужна, 55 кв. 179. 



 Донька- Балабан Валерія Валеріївна , 18.08.2003 року народження, уродженка 

м.Києва, навчається у  Київській середній  школі № 265. Проживаю в м. Києві 

по вул. Райдужна, 55 кв. 179. 

 Проживаю в м. Києві по вул. Райдужна, 55 кв. 179. 

08.006.2017                                                                 Балабан О.М. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГО «Діти Чорнобиля» протягом року 

 

1. Громадська організація «Діти Чорнобиля» 

2. Свідоцтво про реєстрацію № 251 від 01.4.1999 року 

            3. м. Київ, вул. Райдужна, 51, тел.: +38 (063) 591 27 67 

3. Основною метою організаціє  є задоволення та захист законних 

соціальних, творчих, економічних, культурних інтересів своїх членів та 

надання благодійної допомоги дітям, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

4. Волонтерська діяльність та соціальна допомога  

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Балабан Олена Миколаївна 

Голова громадської організації 

«Діти Чорнобиля» 

М.Київ вул.Райдужна, 55 кв.179 

Я, Балабан Олена Миколаївна вирішила стати головою громадської організації 

«Діти Чорнобиля». За час своєї роботи плідно співпрацювпли з гормадськими 

організаціями міста Києва : Благодійним фондом «Дніпровським» та 

Блогодійним фондом «Діти світу.Україна» які надавали допомогу дітям 

чорнобильцям и проводили різні заходи. 

Ми організовували різні концертні програм, з нагоди календарних свят. Однією 

із складових успішної нашолї роботи, це надання допомоги дітям 

чонобильцям,  це ще і підтримка творчих колективів, та створення нових 

сучаснмих об»єднань мистецьких напрямків. 

Слід зауважити, що я постійно як головгромадської організації постійно 

підвищую свій професійний рівенЬ відповідно до семенарів, та приктикуми. 

У найближчих планах участь у інвестиційних програмах, і робота з різними 

фондами на благо дітей. 


