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№ 06-2019 від «21» травня 2019 року
Зелена Оболонь

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Зелена Оболонь» 

з травня 2018 року до травня 2019 року

1. Повна назва -  Громадська організація «Зелена Оболонь».
2. Скорочена назва -  ГО «Зелена Оболонь».
3. Місце знаходження громадської організації «Зелена Оболонь» -  04075, м. 

Київ, вул. Курортна, 11, email: zelenaobolon@gmail.com, тел. 068-239-55-58.
4. Мета діяльності організації: задоволення та захист законних соціальних, 

економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, 
спортивних та інших спільних інтересів населення.

Напрями діяльності організації: об'єднання зусиль для задоволення та 
захисту політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних та 
інших інтересів громадян України; сприяння розвитку екологічної 
самосвідомості населення; участь та організація культурно-масових, 
природоохоронних, просвітницьких та інших заходів; підтримка вільного 
обміну досвідом, знаннями та інформацією у сфері охорони, збереження та 
захисту довкілля, забезпечення доступу до інформації та знань у сфері 
довкілля, розвиток інформаційної інфраструктури; розширення участі 
громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, 
реалізація яких може вплинути на стан довкілля, участі громадськості в 
освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля; 
сприяння екологічним громадським організаціям, громадянам, громадам та 
іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля; розвиток 
екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання 
програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на 
розвиток демократичного громадянського суспільства.

5. Результати діяльності з травня 2018 року до травня 2019 року -  
покращення благоустрою Пуща-Водиці, проведення^яШІШІїЙЗЩИх толок.

Голова громадської організації «Зелена Оболон) Чепурко

mailto:zelenaobolon@gmail.com
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1. Біографічна довідка уповноваженого представника 
Громадської організації «Зелена Оболонь» на участь в 

установчих зборах щодо обрання нового складу 
Громадської ради при

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

Чепурка Олександра Степановича

Членство вІГС

Місце роботи

Громадянство, число, місяць і рік 
народження

Місце народження

Освіта

Голова громадської організації «Зелена 
Оболонь»

громадська організація «Зелена 
Оболонь»
Україна, 26.12.1983

м. Київ 

Вища

Науковий ступінь, вчене звання Відсутні

Нагороди, почесні звання Відсутні

Громадська діяльність Активна громадська діяльність з 2016
року у складі ГО «Зелена Оболонь»

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді

Трудова  д і я л ь н і с т ь  приватний підприємець з 11.03.2002 р.

Додаткова інформація ( особисті досягнення тощо) відсутні

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон організації, e-mail) 
067-505-90-54, м. Київ, вул. Курортна, 11, 5059054@gmail.com

mailto:5059054@gmail.com

