
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 
на участь в установчих зборах для обрання складу Громадської ради при 

Київському обласному та по м. Києву управлінні 
лісового та мисливського господарства 

ГОЛОВНЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

Працює 

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження 
Освіта 

Науковий ступінь, 
вчене звання 
Володіння мовами 

Нагороди, почесні 
звання 
Досвід роботи у 
виборних органах 

09.1997 до 07.2002 
08.2002 до т. ч." 

Президент товариства з обмеженою 
відповідальністю «Вуд Індастрі Юкрейн» 
Голова правління Громадської організації 
«Федерація сучасних лісових машин «Лісівник» 
громадянин України 
15.05.1980 

Україна, Хмельницька обл., м. Волочиськ 
Повна вища, Ужгородський національний 
університет, 2001 рік, інженерно-технічний 
факультет, інженер промислових електронних 
систем 
не має 

англійська, словенська, Українська, російська, 
польська, чеська 
немає 

немає 

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь 

студент Ужгородського національного університету 
приватний підприємець, власник компанії 

Контактна інформація: 

м. Київ, вул. Новомостицька, б. 25, тел./факс: (044) 221-32-16 
е-таіі: А§оІоупїа@§таіІсот 



Громадська організація 
«Федерація сучасних лісових машин «Лісівник» 

04074, Україна, м. Київ, вул. Новомостицька б. 25 
тел./факс (044) 221-32-16 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
інститутів громадянського суспільства для обрання 
складу Громадської ради 
при Київському обласному та по м. Києву 
управлінні лісового та мисливського 
господарства 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом 2018 р. 

1. Назва ІГС: Громадська організація «Федерація сучасних лісових машин «Лісівник» 
2. Скорочена назва ІГС: ГО «Федерація сучасних лісових машин «Лісівник» 
3. Дані про легалізацію ІГС: Ідентифікаційний код юридичної особи: 42239919. Дата 

та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань: 14.06.2018, 1 071 102 0000 041280. 

4. Адреса, контакти: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новомостицька б. 25 тел /факс 
(044)221-32-16 

5. Мета та напрями діяльності. 
Основною метою діяльності організації є сприяння розповсюдженню та розвитку 

технологій сучасних лісових машин в Україні, впровадження сучасних технологій лісових 
машин, розповсюдження інформації про переваги сучасних лісових машин. 

Основні напрями діяльності: 
розповсюдження технологій сучасних лісових машин; 
впровадження новітніх технологій роботи сучасних лісових машин; 
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення правового та соціально-
економічного становища лісового господарства в Україні; 
сприяння в підвищенні рівня кваліфікації працівників; 
участь та організація наукової, інформаційної, освітньої та просвітницької 
діяльності; 
співпраця з громадськими організаціями та державними органами. 

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, 
мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота. 

Протягом червня-грудня 2018 р. голова ГО «Федерація сучасних лісових машин 
«Лісівник» О. Головня брав активну участь у різних заходах при Державному агентстві 
лісових ресурсів України, двічі виступав на засіданнях Колегії Державного агентства лісових 
ресурсів України щодо застосування сучасних систем, машин і технологій для проведення 
лісосічних робіт та сучасних технологій переробки деревних відходів разом з іноземними 
партнерами; брав активну участь у роботі круглих столів та семінарів щодо реформування 
лісової галузі України. 

Голова організації 
ГО «Федерація сучасних 
лісових машин «Лісівник» ' О. І. Головня 
М.П. 


