БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника громадської організації «На|захисти
навколишнього середовища» для участі в установчих зборах щодо формування
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)
Крижанівський Максим Анатолійович

Член громадської організації «На захисти навколишнього середовища».
Контактний телефон: +380673775659
Народився в 1983 року в місті Бердичів Житомирської області.
Фрілансер.

Із 1990 по 1999 рік навчався в загальноосвітній школі № 4 у місті Бердичів, з 1999 по 2001
рік - у Музичне училище ім. Лисенко м. Житомир.
Із 2001 по 2004 рік навчався в Бердичівське медичне училище за спеціальністю «фельдшеракушер».
Із 2004 по 2006 рік - начальник відділу реклами ПП «УкрполПласт».
Із 2006 по 2008 рік - служба за контрактом ЗСУ.

і

Із 2011 по 2013 рік — Директор ПП “Крижанівський”
Із 2013 по 2015 голова ГО “Медичний контроль”.
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Із 2014 по 2018 рік - учать в в війні на сході України у складі добровольчих підрозділів і
ЗСУ.
Із 2019 року і до сьогодні - член ГО «На захисти навколишнього середовища».
Одружений. Є син.
Судимостей не маю.
Із 2015 року фактично проживаю за адресою: місто Київ, вул. Харківське шосе, 146, кв.74
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Крижанівський

Громадська організація «На захисті навколишнього середовища»
_______ І___________

02166, м. Київ, вулицяЖукова, буд. 24-А, кв. 135 оШекуііка(а).рпаіІ.сот тел.(066) 254-65-55
Код ЄДРПОУ: 41427218

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «На захисті
навколишнього середовища» протягом звітного періоду (2018-2019рр.)
1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«НА
ЗАХИСТІ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА»
2. ГО «НА ЗАХИСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
3. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації від
30.06.2017, № 1066102000013906
4 . Юридична адреса: м. Київ, вул. Жукова, буд. 24-А, кв. 135
Фактична адреса: м. Київ, вул. Жукова, буд. 24-А, кв. 135
Поштова адреса: 02166, м. Київ, вул. Жукова, буд. 24-А, кв. 135
Телефон: +38 (044) 331 84 31
5. Мета - правова діяльність у галузі екології. Захист прав громадян у рій галузі.
6. У консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади раніше участі не
брав.
7. Для виконання статутних завдань Організація протягом звітного періоду здійснювала
наступну діяльність:
сприяла захисту навколишнього середовища;
- проводила акції на захист екології, зелених зон;
- нефінансово і фінансово підтримувала інші неприбуткові організації, що брали
участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із розвитком захисту
навколишнього середовища;
- брала участь у формуванні єдиних, чітких і зрозумілих правил відносин між
органами виконавчої влади, контролюючими органами та підприємцями;
- сприяла громадському контролю за діяльністю контролюючих осіб;
- брала участь у формуванні державної політики у сфері боротьби з порушеннями
екологічного законодавства та громадському контролі за сумлінністю виконання
службовцями своїх обов’язків.

Голова правління
ГО «НА ЗАХИСТИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Шевченко Р. О.

