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Біографічна довідка 

Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської організації 

«Всеукраїнська Народна Рада «Громадський контроль>> 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради 

Шмаркатюк Юрій Михайлович

Працює

Громадянство 
Число, місяць і 
рік народження 
Місце народження 
Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання 
Володіння мовами 
Нагороди, 
почесні звання 
Досвід роботи у 
виборчих органах

Громадська організація «Всеукраїнська Народна Рада 
«Громадський контроль»

Громадянка України 
13 липня 1958 року

м. Київ
Спеціаліст, Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана ( КНЕУ), правознавство, 
не має

Українська, російська -  вільна, 
не має

не має

Трудова діяльність

Після служби в Радянській армії 1979 р.

Працював на будівництві до 1992 р.

У 1986 р. Приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

З 1992 р. Працював «ДЖІ СІМ Індастріз» заступником генерального директора з 
логістики. <

З 2002 р. Працював генеральним директором компанії «Сема Ландтехнік»} - постачання 
сільхозтехніки в

Україну та гарантійне обслуговування.

З 2008 р. На пенсії. |

3 2015р. по теперішній час - Заступник Голови Правління Громадської організації 
«Всеукраїнська Народна Рада «Громадський контроль» і

1



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом 2018-2019 року

1. Назва ІГС -  Всеукраїнська народна рада «Громадський контроль».
2. Скорочена назва ВНР «Громадський контроль».
3. Дані про легалізацію - Дата державної реєстрації: 29.05.2015 

Дата запису: 28.05.2015
Номер запису: 1 073 102 0000 028959

4. Адреса, контакти -03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 49, квартира 25
5. Мета та напрями діяльності -  Всеукраїнська народна рада «Громадський контроль» 

є благодійною організацією, яка об'єднує фізичних і юридичних осіб України з ціллю 
здійснення діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій громадян згідно з 
законом України « Про Благодійництво та Благодійні організації». Народна рада 
здійснює свою діяльність відповідно до конституції України, чинного законодавства 
України.

6. Досвід роботи в консультативно -  дорадчих органів при ОВВ -
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, проведена робота:
8. Щоквартальні суботники у Соломянському р-ні м. Києва.
9. м. Київ -  надання допомоги дітям з прийомних сімей.
10. Луганська обл. -  допомога інвалідам продуктами харчування.

КОНТРОЛЬ

/Шоломицький В.В./


