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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, e-mail для листування: zelena.varta.ua@ukr.net.
3. Дані про легалізацію: Всеукраїнська громадська організація «Зелена 

варта» створена у 2008 році.
4. Мета та напрями діяльності: сприяння розвитку громадянського 

суспільства шляхом участі в здійсненні захисту прав на безпечне для життя і 
здоров'я довкілля.

Всеукраїнська громадська організація «Зелена варта» є 
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 середовища, незаконного 
використання надр тощо. По кожному з цих питань порушено кримінальні 
справи та проводяться перевірки органами прокуратури, МВС, та іншими 
уповноваженими органами.

Активісти ВГО «Зелена варта» мають посвідчення громадських 
екологічних інспекторів, які спільно з екологічними інспекторами Міністерства 
екології України проводять систематичну роботу по здійснення державного та 

контролю за додержанням законодавства про охорону 
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 міс/і 
«Зеленбуд» та КП УЗН районів м. Києва систематично проводить роботу, 
недопущення незаконних вирубок дерев в зелених зонах міста Києва.

громадського
навколишнього
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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 співпрацює з українськими науковцями, а також з компаніями Польщі, 
Чехії та інших держав з питань впровадження на території України 
інноваційних «зелених технологій» по водопідготовці, знешкодження та 
знезараження полігонів ТПВ, 
виробництва біомазута тощо.

Голова ВГО 
Зелена Варта”

“22” травня 2019 р.

утилізації твердих побутових відходів,

Р.В. Якуш



Біографічна довідка уповноваженого представника

Курочки Оксани Володимирівни
(ПІБ)

Громадська Організація__________________________
(назва інституту громадського суспільства)

на участь в установчих зборах з формування Громадської ради 
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

ПІБ Курочка Оксана Володимирівна

Працює Фізична Особа Підприємець
Г ромадянствс Українка
Число, місяць, рік 
народження

25.06.1972

Місце народження М.Ржищів
Освіта Вища
Науковий ступінь, вчене 
звання

Бакалавр

Володіння мовами Українською, російською
Нагороди, почесні звання

Досвід роботи в органах, 
громадська робота

Громадська рада при Оболонській РДА з 2017р

Трудова діяльність підприємець
Додаткова інс]зормація

Членство в інших ІГС

Контактна інформація +38 067 501 13 08
Можливий напрямок роботи 
у Громадській раді

у
_ _ _____________ л _________

покращення благоустрою району ,участь в 
толоках. Розвитку громадського суспільства , а 
також в здійсненні захисту прав на безпечне для- 
життя і здоров я громадян та довкілля.

/

А У/О' (підпис)

Т у/і/


