БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Охріменко Т ар ас Олегович
Д ата та місце народж ення: 23 серпня 1976 року в м. Київ.
У країнець, гром адянин України.
С ім ейний стан: одруж ений, виховую сина та доньку.
>
П рож иваю за адресою : м. Київ, вул. В ербицького 24 Б, кв.) 24.
Т елеф он +38 (097) 400-20-38. Е-шаіІ: ксШ @ етаі1 .и а
і

Освіта:
В 1991 році закінчив загальноосвітню середню ш колу № 255.
З вересня 1991 навчався в Київському радіо м еханічном у технікумі за
спеціальністю «О бробка матеріалів різанням», який закінчив |в червні 1995
року.

Трудова діяльність:
З лю того по вересень 1996 року працю вав у В ідділі держ авної служби
охорони при УВС Х арківського району м. Києва.
|
З лю того по грудень 1997 року працю вав наладчиком в М П «Ансар».
З січня 1997 року займ ався суспільно-гром адською діяльністю , з жовтня
2006 року засновник та директор ТОВ «ТІМ Декор».
Д осягнення - під моїм керівництвом компанія успіш но та ефективно
запровадж ує на ринках У країни та Польщ і «зелені» інноваційні технології.

С успільна діяльність:
М аю активну гром адянську позицію . З 2008 року є активістом
В сеукраїнської гром адської організації «Зелена варта», в складі якої сприяю
розвитку гром адянського суспільства ш ляхом участі в здійсненні захисту прав
на безпечне для ж иття і здоров'я довкілля, протистою свавіллю в усіх його
проявах і зм уш ую чиновників не лиш е слухати, але і чути свій народ. В 2014
році балотувався до К иївської м іської ради.
|

Особисті якості:

|

К ом унікабельний, якісно працю ю як у команді, так і самостійно, ш видко
навчаю сь, легко сприйм аю інф ормацію та оперативно на неї реагую ,
пунктуальний,
відповідальний,
не
конф ліктний,
працелю бний,
цілеспрям ований, вим огливий до себе та оточую чих.

Знання та навички:
П роф есійний користувач ПК, вмію успіш но вести декілька проектів
одночасно, стійкий до стресів, вмію організувати колектив та знайти
ком пром існе виріш ення у будь-якій ситуації, володію вільно українською ,
російською та польською мовами.
26.04.2019 р.

О хрім енко Т.О.

Зелена

Всеукраїнська громадська організація “Зелена Варта”
Є Д Р ІЇО У 36069837
Україна. 02125 Київ, вул. Березняківська 14, к. 163.
Телефон: +38 (097) 523-23-23
ІіПр://\у\у\у.2ЄІепа\'аі1 а .с о т
е - і т і ї : 2еіеі5ал4гіа.иа-'й.‘икг.пеі

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність Всеукраїнської громадської організації
«Зелена варта»
1.
П овна назва: В сеукраїнська гром адська організація «Зелена варта».
2.
А дреса, контакти: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 14, кв. 163,
телефон:
+38 (097) 400-20-38, е-гпаіі для листування: 2е1епа.уагїа.иа@икг.пе1.
3.
Дані про легалізацію : Всеукраїнська гром адська організація «Зелена
варта» створена у 2008 році.
4.
М ета та напрями діяльності: сприяння розвитку громадянського
суспільства ш ляхом участі в здійсненні захисту прав на безпечне Д Л Я Ж И Т Т Я 1
здоров'я довкілля.
В сеукраїнська
гром адська
організація
«Зелена
варта»
громадським об'єднанням , щ о об'єднує громадян на основі єдності інтересів для
спільної реалізації своїх прав і свобод. Г оловна мета
За період 2017-2019 роки Всеукраїнською громадською організацією
«Зелена варта» проведена робота, направлена на здійснення своєї статутної
діяльності. Зокрема, за зверненням и громадян активісти В ГО «Зелена варта»
разом з органами виконавчої влади піднімаю ть питання незаконних забудов в
рекреаційних зонах, забруднення навколиш нього середовищ а, незаконного
використання надр тощ о. П о кожному з цих питань поруш ено кримінальні
справи та проводяться перевірки органами прокуратури, М ВС , та іншими
уповноваж еним и органами.
А ктивісти В Г О «Зелена варта» м аю ть посвідчення громадських
екологічних інспекторів, які спільно з екологічними інспекторам и М іністерства
екології У країни проводять систематичну роботу по здійснення державного та
громадського контролю
за додерж анням
законодавства про охорону
навколиш нього
природного
середовищ а.
С лідкую ть
за охороною
та
раціональним використанням природних ресурсів, додерж ання підприємствами,
установами, організаціям и всіх форм власності та громадянами вимог
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки та використання
природних ресурсів.
В ГО «Зелена варта» спільно з працівникам и К иївського комунального
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насадж ень міста
«Зеленбуд» та КП У ЗН районів м. К иєва систем атично проводить роботу щодо
недопущ ення незаконних вирубок дерев в зелених зонах м іста Києва.

В ГО «Зелена варта» спільно з працівникам и К иївського комунального
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насадж ень м іста
«Зеленбуд» та К П У ЗН районів м. К иєва систем атично проводить роботу по
висадці дерев в зелених зонах м іста Києва як в рам ках програм органів м ісцевої
влади, так і проводячи власні акції, запрош ую чи всіх небайдуж их громадян.
В ідповідно, у взаєм одії з уповноваж еним и органами така робота
систем атично проводиться на всій території України.
В сеукраїнська гром адська організація «Зелена варта» протягом багатьох
років співпрацю є з українським и науковцями, а також з компаніями Польщі,
Ч ехії та інш их держ ав з питань впровадж ення на території У країни
інноваційних «зелених технологій» по водопідготовці, знеш кодж ення та
знезараж ення полігонів ТПВ, утилізації твердих побутових відходів,
виробництва біом азута тощ о.

Зелена Варта”
“26” квітня 2019 р.

Р.В. Якуш

