
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Охріменко Т арас Олегович

Дата та місце народження: 23 серпня 1976 року в м. Київ.
Українець, громадянин України.
Сімейний стан: одружений, виховую сина та доньку. >
Проживаю  за адресою: м. Київ, вул. Вербицького 24 Б, кв.) 24.
Телефон +38 (097) 400-20-38. Е-шаіІ: ксШ @ етаі1 .иа і

Освіта:
В 1991 році закінчив загальноосвітню середню ш колу №  255.
З вересня 1991 навчався в Київському радіо механічному технікумі за 

спеціальністю «О бробка матеріалів різанням», який закінчив |в червні 1995 
року.

Трудова діяльність:
З лю того по вересень 1996 року працював у Відділі державної служби 

охорони при УВС Харківського району м. Києва. |
З лю того по грудень 1997 року працював наладчиком в МП «Ансар».
З січня 1997 року займався суспільно-громадською діяльністю, з жовтня 

2006 року засновник та директор ТОВ «ТІМ Декор».
Досягнення -  під моїм керівництвом компанія успіш но та ефективно 

запроваджує на ринках України та Польщі «зелені» інноваційні технології.

є активістом
Суспільна діяльність:
М аю активну громадянську позицію. З 2008 року 

Всеукраїнської громадської організації «Зелена варта», в складі якої сприяю 
розвитку громадянського суспільства шляхом участі в здійсненні захисту прав 
на безпечне для життя і здоров'я довкілля, протистою свавіллю в усіх його 
проявах і змушую чиновників не лише слухати, але і чути свій народ. В 2014 
році балотувався до Київської міської ради. |

Особисті якості: |
Комунікабельний, якісно працюю як у команді, так і самостійно, швидко 

навчаюсь, легко сприймаю інформацію та оперативно на неї реагую,
відповідальний, не конфліктний, працелюбний, 
цілеспрямований, вимогливий до себе та оточуючих.

пунктуальний,

Знання та навички:
Професійний користувач ПК, вмію успіш но вести декілька проектів 

одночасно, стійкий до стресів, вмію організувати колектив та знайти 
компромісне вирішення у будь-якій ситуації, володію  вільно українською, 
російською та польською мовами.

26.04.2019 р. Охріменко Т.О.



Зелена
Всеукраїнська громадська організація “Зелена Варта”

ЄДРІЇОУ  36069837 
Україна. 02125 Київ, вул. Березняківська 14, к. 163.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про діяльність Всеукраїнської громадської організації

«Зелена варта»

1. Повна назва: Всеукраїнська громадська організація «Зелена варта».
2. Адреса, 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 громадська 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 
здоров'я довкілля.

ДЛЯ Ж ИТТЯ 1

Всеукраїнська громадська організація «Зелена варта» 
громадським об'єднанням, що об'єднує громадян на основі єдності інтересів для 
спільної реалізації своїх прав і свобод. Головна мета

За період 2017-2019 роки Всеукраїнською громадською організацією 
«Зелена варта» проведена робота, направлена на здійснення своєї статутної 
діяльності. Зокрема, за зверненнями громадян активісти ВГО «Зелена варта» 
разом з органами виконавчої влади піднімають питання незаконних забудов в 
рекреаційних зонах, забруднення навколишнього середовищ а, 
використання надр тощо. По кожному з цих питань порушено 
справи та проводяться перевірки органами прокуратури, М ВС, 
уповноваженими органами.

Активісти ВГО «Зелена варта» мають посвідчення 
екологічних інспекторів, які спільно з екологічними інспекторами М іністерства 
екології України проводять систематичну роботу по здійснення державного та 
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища. Слідкують за охороною та 
раціональним використанням природних ресурсів, додержання підприємствами, 
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог 
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки та використання 
природних ресурсів.

ВГО «Зелена варта» спільно з працівниками Київського комунального 
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
«Зеленбуд» та КП УЗН районів м. Києва систематично проводить роботу щодо 
недопущення незаконних вирубок дерев в зелених зонах міста Києва.
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ВГО «Зелена варта» спільно з працівниками Київського комунального 
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 
«Зеленбуд» та КП УЗН районів м. Києва систематично проводить роботу по 
висадці дерев в зелених зонах міста Києва як в рамках програм органів місцевої 
влади, так і проводячи власні акції, запрошуючи всіх небайдужих громадян.

Відповідно, у взаємодії з уповноваженими органами така робота 
систематично проводиться на всій території України.

Всеукраїнська громадська організація «Зелена варта» протягом багатьох 
років співпрацю є з українськими науковцями, а також з компаніями Польщі, 
Чехії та інших держав з питань впровадження на території України 
інноваційних «зелених технологій» по водопідготовці, знеш кодження та 
знезараження полігонів ТПВ, утилізації твердих побутових відходів, 
виробництва біомазута тощо.

Зелена Варта”

“26” квітня 2019 р.

Р.В. Якуш


