
Деякі відомості про члена ГО "ТВЕРДИНЯ": 

Рік народження: 1979 
Громадянство: Україна 
Адреса постійного проживання / адреса для листування (з поштовим індексом): м. 
Київ, вул. Андрія Малишка, 3, кв. 333, поштовий індекс - 02192 
Телефон мобільний: 067-480-00-50 
Адреса ел/пошти: г1іиЬека@§таі1.сот 
Професія: підприємець 
Місце роботи: керівник ТОВ «АГРО-СРВ» 
Телефон/факс службовий: (044)587-65-10 

Освіта: 
1996-2000 р.р. - навчання на Механіко-Математичному факультеті КНУ імені 
Тараса Шевченка - диплом бакалавра механіки 
2000-2002 р.р. - навчання на Фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка 
- диплом магістра фізики 
2002-2004 р.р. - навчання в Національному Економічному Університеті імені 
Вадима Гетьмана - диплом магістра фінансів з відзнакою 
2017-2019 р.р. - навчання в ННІ Лісового та садово-паркового господарства 
НУБіП, спеціальність «Лісове господарство» 

Досвід роботи: 
2001-2003 р.р. ТОВ «Аспект» (аудит облгазів та обленерго) 
2003-2004 р.р ЗАТ «УТЕЛ» (міжміський та міжнародний зв'язок) 
2004-2011 р.р СП «уМС» (МТС Україна, маршрутизація та тарифікація 
міжнародного голосового та СМС трафіка) 
З 2011 р. - керую власною компанією ТОВ «АГРО-СРВ» (торгівля матеріалами 
та обладнанням для рослинництва, проектування та монтаж систем зрошення) 

Я , Любека Роман Миколайович, паспорт серії СН №072719, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» надаю згоду ГО «ТВЕРДИНЯ» на обробку та використання моїх персональних даних (паспортні дані, 
ідентифікаційний номер, дані про освіту, інші персональні дані) з метою реалізації трудових відносин, адміністративно-
правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, які регулюються Законами України, 
Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
Господарським кодексом України, Статутом ГО «ТВЕРДИНЯ» та нормативно-правовими документами, які регулюють 
діяльність організації. 

Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази персональних даних «члени 
організації» отримав, із правами, які я маю відповідно до змісту ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», 
ознайомлений(а). 

Стисле резюме. 

«17» вересня 2018 р. 

підпис та ініціали 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВЕРДИНЯ» 
04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16А 

ЄДРПОУ 41467419, тел. +38 (063) 37-00-165 

Інформація про результати діяльності 
ГО «ТВЕРДИНЯ» 

Громадська організація «ТВЕРДИНЯ» створена з метою забезпечення захисту прав і законних 
інтересів громадян України та територіальної громади, сприяння контролю за додержанням 
законодавства України органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями в ході їх господарської діяльності. 

Діяльність в сфері боротьби проти незаконних забудов: 
Діяльність націлена на збір, обробку та подальше поширення даних про проблемні/незаконні 

об'єкти будівництва в інформаційному просторі дозволила захистити інтереси тисяч потенційно 
ошуканих забудовниками інвесторів. Зупинено десятки незаконних об'єктів будівництва в історичних 
та культурних центрах столиці та Київської області. 

Діяльність сфері покращення благоустрою міста та збільшення кількості зелених 
насаджень: 

Командою ГО «Твердиня» за 2017-2018 рік висаджено близько двох сотень дерев в зелених 
зонах міста Києва. Також, наші активісти беруть участь в організації/спів організації акцій по 
прибирання територій міських парків та сквері від побутового та будівельного сміття. 

Наша організація сприяє встановленню нових спортивних та дитячих майданчиків. 
Діяльність в сфері вільного доступу до узбережжя річок та водоймищ: 
Нашими активістами спільно з іншими громадськими організаціями систематично 

проводиться боротьба проти самовільного захоплення узбережжя річок та водоймищ. Акції прямої дії 
дозволили звільнити близько 10 км берегової лінії Дніпра. Також, ми приймаємо активну участь в 
просуванню та внесенню змін в Проект Закону № 1107 Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів 
для загального водокористування. 

Благодійна діяльність: 
Ведеться систематична робота щодо покращення умов перебування дітей з вадами опорно-

рухового апарату в дошкільних закладах освіти. Проводиться збір іграшок та речей з подальшою 
передачею малозабезпеченим сім'ям та в дитячі будинки-інтернати. 

Діяльність в сфері пасажирських автоперевезень: 
Прийняття участі у створенні громадського штабу для розробки та внесення пропозицій щодо 

врегулювання складної ситуації яка склалася в зазначеній сфері. Прийняття участі у круглих столах: 
Антимонопольний комітет, Міністерство інфраструктури України, Державна регуляторна служба 
України. Проведення мирних акцій протесту проти свавілля окремих пасажирських перевізників. 

Представники ГО «Твердиня» входять в склад конкурсної комісії Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА. 

Діяльність в житлово-комунальній сфері 
За активним сприянням громадської організації проводиться заміна вікон у під'їздах житлових 

багатоповерхових будинків, перекриття дахів, ремонт асфальтного покриття між дворових проїздів. 
Проводиться аналітична робота, за результатами якої надаються пропозиції керівникам відповідних 
Департаментів щодо вирішення проблем із вивозом побутового сміттям, зокрема негабаритного, 
встановлення обмежувачі швидкості руху автомобілів («Лежачі поліцейські») та світлофорів біля 
закладів освіти, заміни застарілого вуличного освітлення на нове ЬЕБ-освітлення, встановлення 
контейнерів для шкідливих відходів. „ ' • 

З повагою, 
Голова громадської організації Ю.С. Федоренко 


