
 

 

Біографічна довідка делегованого представника ГО «ЕкоГромада» на 

участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

Рак Валентин Борисович 

 

Працює  Технічний директор ТОВ «НВП 

«ЕКОСЕРВІС» 

Громадянство  українець 

Число, місяць і рік народження 20.08.1973 

Місце народження  Україна, м. Київ 

Освіта технічна – Київський технікум 

радіоелектроніки; 

спеціаліст – Інститут РЕП при 

Міністерстві оборони  

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами  українська, російська 

Нагороди, почесні звання не має 

Досвід роботи у виборних 

органах 

не має 

Трудова діяльність  з 21.09.2016 по теперішній час технічний 

директор ТОВ «НВП «Екосервіс» 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  

Членство в ІГС  з 2015 року і по теперішній час член ГО 

«ЕкоГромада»  

Особисті досягнення не має 

Контактна інформація  м. Київ, вул. Братиславська, 15, кв. 96, 

тел. (066) 613 43 34, електронна пошта: 

eko-gromada@ukr.net. 

Можливі напрями роботи у 

Громадській раді 

охорона, збереження та захист 

навколишнього природного середовища, 

водних об’єктів, розвиток 

природоохоронної справи 

 

 

 

 

 

 

__________________                 Рак В.Б. 
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Інформація  

про результати діяльності ГО «ЕкоГромада» протягом 2016 року та початку 

2017 року 

 

Повна назва: 

Громадська організація «ЕкоГромада» 

Скорочена назва: 

ГО «ЕкоГромада» 

Дані про легалізацію: 

Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської 

організації чи громадської спілки від 30.09.2015 № 1448612.  

Адреса, контакти: 

м. Київ, вул. Братиславська, 15, кв. 96, тел. (066) 613 43 34, електронна пошта: 

eko-gromada@ukr.net. 

Мета та напрямки діяльності: 

Основною метою діяльності є сприяння розв’язанню екологічних проблем, 

охороні, збереженню та захисту довкілля, водних об’єктів, розвитку 

природоохоронної справи, провадження освітньої, наукової культурної та 

просвітницької діяльності, надання допомоги у захисті екологічних прав та 

інтересів. 

Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками: сприяння 

розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив; 

участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та 

місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи; 

поширення екологічних знань; вирішення екологічних проблем; запобігання 

забрудненню довкілля, знищення водних об’єктів; сприяння збереженню 

ландшафтного та біологічного різноманіття; організація масових заходів, 

спрямованих на реалізацію культурних, творчих, екологічних, наукових інтересів 

громадян; організація освітніх, культурних та просвітницьких заходів. 

Проведені заходи, реалізовані проекти, друковані видання та ін: 

Громадська організація «ЕкоГромада» веде активну діяльність для 

збереження та відновлення природних ресурсів і водних об’єктів м. Києва та 

області. Ми залучили до співпраці громадські організації, підприємства та 

установи різного направлення та видів діяльності, що прагнуть допомагати та 

оберігати навколишнє природнє середовище.  

У зв’язку з незадовільним станом водойм м. Києва та області, складності 

розв’язання цих проблем державними установами та організаціями, наша команда 

вирішила направити свої сили, ідеї та досвід на відродження водойм. 

Громадська організація «ЕкоГромада» протягом 2016 року провела чисельні 

акції щодо покращення екологічного стану водойм, прибирання та вивезення 

сміття з прибережних територій, в тому числі проводилися суботники за участі 
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небайдужих громадян, арт-толоки, здійснювалося зариблення водойм, висадження 

трави та дерев для створення публічних просторів з метою підвищення 

екологічного та культурного рівня життя в Україні до Європейських стандартів. 

Наймасштабнішими з них є: 

- За підтримки ГО «ЕкоГромада» та небайдужих громадян і організацій на 

території Центру дозвілля «Територія «Воля до Гідного Життя» проведено 

Фестиваль «Сонячна Толока». Відкриття фестивалю розпочалося з великої толоки 

на зеленій та береговій смугах мальовничої затоки Чорторий (Десенка). Зі сміття, 

що було зібрано, під керівництвом відомого київського художника Геннадія 

ГУТГАРЦА було зведено унікальний гігантський функціональний Сонячний 

Годинник. Також було встановлено арт-об’єкт сцену для проведення 

культурно-розважальних заходів. 

- Проведено арт-толоку на Трухановому острові, в якій прийняла участь 

велика кількість небайдужих громадян, волонтерів, організацій.  

- З метою забезпечення умов для проведення фінального етапу 

Міжнародного змагання зі спортивної ловлі форелі «TROUTMANIA осінь 2016» 

силами ГО «ЕкоГромада» та небайдужих організацій на водоймі «Білі Камені» 

було проведено її розчистку та зариблення. 22 жовтня 2016 року ГО «ЕкоГромада» 

прийняла участь в урочистому відкритті фінального етапу Міжнародного змагання 

зі спортивної ловлі форелі «TROUTMANIA осінь 2016». Учасниками також були: 

Федерація риболовного спорту України, Агентство рибного господарства України, 

Державна екологічна інспекція України, депутати Київради, представники КМДА, 

Асоціація рибалок України. 

- Проведено масштабну акцію «Зариблення Дніпра». На Набережній 

Гідропарку випущено у Дніпро 4 т рослиноїстівних видів риби: товстолоб, білий 

амур, короп та стерлядь. 

- На берегах водойм м. Києва проводились численні майстер-класи: 

витинанка, петриківський розпис, плетіння українських віночків, виготовлення 

старовинних прикрас ручної роботи, виставка гончарних робіт юних майстрів 

«Водограй» та ін. 

Протягом 2016 року реалізовано масштабний проект з відновлення 

екологічного стану озера Малий Небреж. Силами ГО «ЕкоГромада» та небайдужих 

підприємств, організацій і громадян було врятовано від повного знищення озеро 

Малий Небреж. З водойми було вивезено 75 000 тон сміття і мулу, а водне дзеркало 

збільшено з 0,9 га до 2 га, поглиблено дно і поновлене природне наповнення 

водойми через донні джерела.  Наразі завершено лише першу чергу робіт, далі 

очищену водойму чекає ряд робіт із благоустрою території. Для освітлення 

приозерної території заплановано встановити ліхтарі з альтернативними 

джерелами освітлення, світлодіоди, а також впровадити екологічну систему 

очистки води рослинністю – біоплато. 

Унікальність даного проекту полягає не лише в тому, що очищення 

проводилось без залучення бюджетних коштів, а й у тому, що вперше в Україні 

природоохоронні заходи проводились відповідно до положень Водної Рамкової 

Директиви Європейського Союзу 2000/60/ЕС. 

Також, ГО «ЕкоГромада» спільно з засновником друкованого видання 

«Гідротехнік Київщини» Товариством меліораторів та водогосподарників 

Київської області і Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області 



 

забезпечує висвітлення проведених заходів та корисної інформації у вказаному 

виданні. 

З початку 2017-го року та по теперішній час вже проведено низку заходів: 

- разом з громадськістю, комунальними службами та будівельними 

організаціями 25 березня 2017 року проведено яскравий захід під назвою 

"Генеральний суботник" на озері Небреж. В заході приймало участь близько 500 

волонтерів. Була задіяна важка техніка та створена нова зона відпочинку, а саме - 

невеликий пляж. Активісти вирівняли частину берега екскаватором та підсипали 

ділянку піском, після цього техніка була задіяна для прибирання будівельного 

сміття. Також було встановлено 10 баків для сміття. В цей день також було 

проведено суботники на територіях Десенки Чорторий – Деснянського та 

Дніпровського району, Миколайчик, Сонячне, Наталка, водоймі по вул. 

Закревського. 

- у Всесвітній день водних ресурсів - 22 березня 2017 року в центрі Києва на 

Набережній Гідропарку було проведено яскравий, масштабний захід з зариблення 

Дніпра. Було випущено 5 т молоді рослиноїдних видів риби (товстолобик, білий 

амур, короп). У заході взяли участь: Агентство рибного господарства України, 

Державна екологічна інспекція України, Рибний Патруль у м. Київ та Київський 

обл., КП «Плесо», Лінійний відділ в Річковому порту «Київ» ГУ МВС України, 

Національна Екологічна Рада України, Фонд охорони навколишнього природного 

середовища України, Національний еколого-натуралістичний Центр Міністерства 

освіти України, Соціальний Центр Української православної церкви Київського 

патріархату, Всеукраїнська екологічна Ліга, Асоціація рибалок України, Мережа 

магазинів «ВоблерОК», ГО «ЕкоГромада», Рибальський Центр «Білі Камені», за 

сприяння комітету з питань екології Громадської ради при КМДА. 

- 01 квітня 2017 року на березі Десенки Чорторий проведено прибирання 

території та висаджено 400 саджанців дерев. 

- 28 квітня 2017 проведено зариблення водойми Десенка Чорторий поблизу 

ТРЦ Скай Мол та озера Небреж. 

26 квітня 2017 року проведено прес-конференцію в УНІАН на тему 

вирішення проблеми забруднених річок та озер Києва, стан яких погіршується 

через скид в них промислових відходів. Обговорено питання щодо взаємодії 

місцевої влади, підприємств та громади для вирішення проблеми. 

Більш детальну інформацію про діяльність ГО «ЕкоГромада» можна знайти 

на офіційній сторінці в мережі www.facebook.com/EcoGromada. 

 

 

Голова правління  

ГО «ЕкоГромада»                                                                         Шиманський А.П. 

 

 

 

 

 



 

 
Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів щодо формування 
нового складу Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації  
 

Делегований представник ГО 

«ЕкоГромада» для участі в установчих 

зборах 

Рак В.Б. 

 

Мотиваційний лист 

Я, Рак Валентин Борисович, член Громадської організації «ЕкоГромада», 

вирішив прийняти участь  в установчих  зборах щодо формування нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Громадська організація «ЕкоГромада» веде активну діяльність для 

збереження та відновлення природних ресурсів і водних об’єктів м. Києва та 

області. Ми залучили до співпраці громадські організації, підприємства та 

установи різного направлення та видів діяльності, що прагнуть допомагати та 

оберігати навколишнє природнє середовище.  

У зв’язку з незадовільним станом водойм м. Києва, складності розв’язання 

цих проблем державними установами та організаціями, наша команда вирішила 

направити свої сили, ідеї та досвід на відродження водойм в тому числі і в 

Дніпровському районі м. Києва. 

Громадська організація «ЕкоГромада» провела чисельні акції щодо 

покращення екологічного стану водойм, прибирання та вивезення сміття з 

прибережних територій, в тому числі проводилися суботники за участі небайдужих 

громадян, арт-толоки, здійснювалося зариблення водойм, висадження трави та 

дерев для створення публічних просторів з метою підвищення екологічного та 

культурного рівня життя в Україні до Європейських стандартів. 

Проведено прес-конференцію в УНІАН на тему вирішення проблеми 

забруднених річок та озер Києва, стан яких погіршується через скид в них 

промислових відходів. Обговорено питання щодо взаємодії місцевої влади, 

підприємств та громади для вирішення проблеми. 

Наша організація і надалі планує організовувати і проводити ряд заходів з 

розчистки та благоустрою прибережних територій водойм Дніпровського району. 

Моя робота в громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації буде направлена на вирішення питань щодо охорони, 

збереження та захисту навколишнього природного середовища та водних об’єктів 

Дніпровського району. 

 

____________                                                           Рак Валентин Борисович 

 


