
 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація морських риболовів» на участь в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в м. Києві 
державній адміністрації 

 
Немировський Олександр Миколайович 
 
Працює 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація морських риболовів» 
 
Громадянство, число, місяць і рік народження 
Україна. 20 червня 1975 р.н. 
 
Місце народження 
м. Васильків Київської обл. 
 
Освіта 
Вища. Київський національний університет будівництва та архітектури 
 
Науковий ступінь, вчене звання 
Архітектор 
 
Володіння мовами 
Українська, Російська, Англійська 
 
Нагороди, почесні звання 
Почесний член Українського товариства мисливців та рибалок 
 
Досвід роботи у виборних органах 
З 20.06.2007р. Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація морських 
риболовів» 
З 29.10.2014р. Голова Шевченківської районної в м. Києві організації Політичної партії «Нове 
життя» 
 
Трудова діяльність 
03.08.1998- 31.12.1999 архітектор першої категорії в АПМ-35 АТ «Київпроект»; 
 
17.01.2000- 07.07.2000 архітектор в ПП «Білий Крук»; 
 
08.07.2000- 23.12.2002 спеціаліст першої категорії Служби безпеки України- державний 
службовець 10 рангу (Служба Замовника відділу капітального будівництва); 
 
13.01.2003- 06.02.2004 провідний спеціаліст відділу зовнішнього дизайну і реклами 
Госпрозрахункової організації «Київреклама»; 
 
18.10.2004- 28.02.2005 архітектор в ТОВ «Житлоекономія»; 
 
01.03.2005- 31.03.2010 Головний архітектор Проектного бюро «Поліс»; 
 
З 29.03.2005 Приватний підприємець; 
 
Контактна інформація 
067 505 35 26 
 
Можливий напрямок роботи у громадській раді 
Контроль за формуванням міського середовища. Лобіювання рекреаційних територій 
всупереч інтересам забудовників. 
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Інформація про результати діяльності 

інституту громадянського суспільства 

протягом 2016- 2017 років 

 

 



 

 

Повна назва ІГС 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація морських риболовів» 

 

Скорочена назва ІГС 

ВГО «АМР» 

Дані про легалізацію ІГС 

Свідоцтво про реєстрацію об’єднань громадян від 29.10.2007р., №2771 

Адреса, контакти 

04119; м. Київ; вул. Зоологічна, 4а, оф. 139 

к.т. 067 505 35 26 

e-mail Office.Nemyrovskyj@gmail.com 

 

Мета та напрями діяльності 

Метою діяльності Асоціації є сприяння впровадженню єдиної системи риболовного спорту та 
задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно- 
культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації. 
Завданням Асоціації є- 
-участь у поширенні рибальства як виду спорту; 
-сприяння організації чемпіонатів та змагань по спортивному рибальству на території України 
серед своїх членів, співпраця з «ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ МОРСЬКИХ РИБОЛОВІВ» 
та іншими подібного роду організаціями. 
-пропаганда спорту та здорового способу життя серед молоді та залучення молоді до 
спортивно- оздоровчих програм та заходів. 
 

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ 

Офіційна робота в консультативно-дорадчих органах при ОВВ не проводилась. 

До органів виконавчої влади направлені письмові звернення щодо проблематики екосистеми річки 

Дніпро. Звернено увагу на необхідність активізації природо- охоронних заходів. 

 

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, 

учасники, кінцевий результат), проведена робота 

Проведено реєстрацію ВГО «АМР» в Європейській федерації морської риболовлі EFSA, як 

Українського національного відділення Європейської федерації морської риболовлі. Досягнуто 

домовленостей щодо участі українських команд та окремих представників в заходах, які проводяться 

EFSA. Закріплені партнерські стосунки з національними відділеннями EFSA європейських країн, 

підтверджена перспектива співпраці. 

На європейському рівні проголошено про значення України як морської держави та рівного і 

повноправного партнера спортивних та гуманістичних ініціатив. 

Розпочатий проект «Мала риболовна флотилія». Проект планується реалізувати за 
підтримки, фінансової, технічної та матеріальної допомоги громадян та спеціалізованих 
підприємств річкового та морського флоту, в тому числі за рахунок спонсорської передачі 
знятих з експлуатації або технічно застарілих суден для ремонту та переобладнання під 
потреби спортивного рибальства. В рамках даного проекту отримані пропозиції від 
спеціалізованих підприємств щодо участі та співпраці. 
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Мотиваційний лист про цілі та наміри участі в Громадській раді 

                                                                                              

 

Уповноважений представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація морських 

риболовів» Немировський Олександр Миколайович, має цілі та наміри участі в Громадській раді 

мотивовані планами діяльності організації. 



 

 

 

Київ має давні традиції організованого сприяння розвитку фізичної культури і спорту, в тому 

числі водно- спортивного напрямку. 

В початковий період становлення сучасних економічних стосунків діяльність за даними 

напрямками була в переважній більшості припинена через нестачу фінансування, але на даний 

момент має надзвичайний соціальний попит та перспективу. 

Така діяльність потребує належного узгодження, координації та підтримки, щоб потреби 

мешканців міста в здоровому способі життя не лише задовольнялися, а й спільними зусиллями 

громади цілеспрямовано формувалися на надійній сучасній концептуальній основі задля становлення 

Києва як спортивного міста, відомого в усьому світі. 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація морських риболовів» планує соціально- 

спрямовану діяльність по відновленню та розвитку водно- спортивних традицій в м. Києві. 

З врахуванням особливостей розташування Дніпровського району, сформованих довкола р. 

Дніпро, організація має інтереси в акваторії в територіальних межах Дніпровського району. 

 

Організація Клубів юних моряків. 

В рамках даного напрямку передбачається освітньо- практична діяльність з освітлення мореходних 

традицій, ознайомлення з сучасною науковою та практичною базою, викладання основ 

суднобудування, прикладне судномоделювання, практичне спортивне суднобудування, практична 

учбова судоходна діяльність. 

Планується залучення до викладання вказаних дисциплін співробітників учбових закладів на 

волонтерських засадах. 

 

Організація водно- спортивних секцій. 

В рамках даного напрямку передбачається створення секцій веслування різних спортивних 

плавзасобів. 

 

Організація секцій спортивного риболовства. 

В рамках даного напрямку передбачається викладання науково- практичної бази риболовних 

традицій, особливостей водних екосистем України, їхтіофауни, навчання молоді правилам 

культурного риболовства та дбайливого ставлення до природних ресурсів. 

Організація фестивалів та змагань за всіма вище переліченими напрямками діяльності. 

 

До участі у вказаних програмах будуть запрошені учні навчальних закладів м. Києва. 

Метою даної програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних 

інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку водно- 

спортивних традицій в місті Києві як необхідних чинників забезпечення їх конкурентоспроможності, 

соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.                  

 

 
 


