Біографічна довідка
уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу
Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
Бондар Денис Володимирович
Працює
Директор, ТОВ «Юридична фірма «Патріот»
Громадянство
Україна
Число, місяць і рік народження
05 грудня 1985 року
Місце народження
Україна, місті Краматорськ Донецької
області
Освіта
Вища, Харківська юридична академія ім.
Ярослава Мудрого, закінчив в 2009році,
спеціальність «Правознавство»
Науковий ступінь, вчене звання
Магістр права
Володіння мовами
Українська, Російська, Англійська, Чеська
Нагороди, почесні звання
Відсутні
Трудова діяльність (дата займаної
3 січня 2016. - по даний час - ТОВ «Юридична
посади: з ...до ...)
фірма «Патріот»
01.12.2014 - 31.03.2015 - s.r.o «ARTBUD»
(компанія в Чеській республіці, Прага), посада:
позаштатний керівник компанії.
04.01.2014 - 31.03.2015 - ВАТ «Перемога»,
посада: начальник відділу продажу.
3 01.06.2013 - ФОП Бондар Д.В.
12.11.2012 - 27.05.2013 - ТОВ «Охоронна
агенція «Форпост», посада: Директор.
10.09.2012 - 29.05.2013 - ТОВ «Активресурс»,
посада: Директор.
09.05.2012 - 07.05.2013-s .r.o «ARTBUD»
(компанія в Чеській республщі, Прага),
посада: Директор.
13.04.11 - 29.05.2013 - ГО «Майбутнє без
корупції», посада: Голова правління.
01.06.2011 - 23.05.2013 - ВАТ «Перемога»,
посада: начальник
юридичного відділу (сформовано відділ).
25.03.2011 - 16.05.2011 - ВАТ «Перемога»,
посада: юрист
Контактна інформація делегованої особи
Членство в ІГС

«12» липня 2016 року
Президент
Г ромадської організації
«Патріот проз и корупції»

Член ГО «Патріот проти корупції»
від 06.06.16 р. по теперішній час
Президент ГО «Патріот проти корупції» від
06.06.16 р. по теперішній час

Інформація про результат діяльності
Громадської організації «Патріот проти корупції»
Громадська організація за період своєї діяльності:
• Запустила спільно з юридичною фірмою «Патріот» проект отримання грантів;
• Надає безоплатну первинну юридичну консультацію для громадян та юридичних
осіб;
• Здійснює правовий захист громадян;
• Здійснює протидію корупції, шляхом виявлення корупційних схем та написанням
звернень по цих питаннях у відповідні структури та державні органи.
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Президент
Громадської організації
«Патріот проти корупції»

Бондар Д.В.

