АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Ямненко Михайло Іванович народився 02 січня 1949 року в селі
Синяки, Вишгородського району, Київської області, Україна.
Громадянство: громадянин України.
Освіта: Бучанська середня школа з 1955 по 1966 рік.
Київський державний інститут фізичної культури з 1969 по 1975
рік - Викладач.
Київський інститут землевпорядкування та інформаційних
технологій з 2004 по 2009 рік - Юрист.
Трудова діяльність: з 1967 року працював слюсарем-механіком
холодильного та торгового обладнання в Київському спецмонтажному
підприємстві.
Після закінчення Вишу працював директором санаторія «Сосновий Бір»
місто Ірпінь. Начальником піонерських таборів «Жемчужина» село
Ясногородка, «Відважний» та «О. Кошевого» місто Буча.
З 1970 року - служба в з Збройних Силах.
З 1993 року працював головою правління Багатопрофільного
підприємства «Полістим», а з 1993 року по теперішній час - директор
Товариства з обмеженою відповідальністю «Акватех» місто Буча.
У 1987 році з травня по листопад місяць приймав участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Громадська діяльність: з з 1998 року по 2010 рік був депутатом трьох
скликань Бучанської селищної і Бучанської міської ради Київської області.
У 2002 році обраний Президентом «Міжнародної Академії Козацтва».
Являюсь засновником Всеукраїнського громадського об’єднання «Актив
громадян України», членом Ради українського козацтва при Президентові
України, секретарем Київської обласної Ради Козацтва, Віце-президентом
Всеукраїнської спілки громадських організацій «Народна Рада».
Склад сімї: Одружений.
Дружина - Ямненко Марія Василівна приватний підприємець. Донька - Ямненко Тетяна Михайлівна - юрист,
кандидат
юридичних
наук,
викладач
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Інформація про результати діяльності ІГС протягом останнії двох років

ГО “Соціально-культурна автономія козацького народу”, 39044218, скорочено
СКАКН, зареєстрована Міністерством юстиції України 23 грудня 2013 року за № 1412923,
юридична адреса: м. Київ, вул. Підвисоцького, 6-В, поштова адреса: Київська область, м.
Буча, вул. Ново-Яблунська, 12, фактично являється об’єднанням козацтва в Україні в
козацький народ України та має Почесних консулів і зарубіжні представництва
(www.makrp.eu).
Назва
і
знак,
зареєстровані
в
ЄС
http://trademark.markify. com/trademarks/ctm/intemational+academy+of+Cossacks/011335271.
E-mail: llc.akvateh@gmail.com. тел. +38045 97 92 550, +38 067 235 70 07, +38067 417 34 93.
ГО “Соціально-культурна автономія козацького народу” має 24 обласних
предсавництва в Україні, зареєстровано і створено 282 козацькі територіальні громади
місцевого самоврядування та міськ/рай ради козацьких теритоіальних громад.
Спільно з факівцями Академії енергетики України, Української Академії наук, ТОВ
“АКВАТЕХ” та Європейської бізнес агенції (Чехія) підписані договори та розроблені
проекти інвестування енергозберігаючих програм та будівництва екопоселень в козацьких
територіальних громадах, як на Україні так і в країнах Східної Європи, створено
відповідні слкжби.
Нами видано 26 книг, стосовно відтворення козацького народу і його культури в
Україні і за кордоном.
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