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від 08 квітня 2014 року. Свідоцтво № 1418266.
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5. Метою діяльності є сприяння розвитку безпосередньої демократії та 

громадянського суспільства, утвердженню та захисту прав і свобод людини та 

громадянина, шляхом надання правової допомоги, здійснення просвітницької 

та освітньої діяльності.

6. Представники організації є членами Робочих груп при Управлінні 

екології та природних ресурсів м.Києва, Міністерстві екології та природних 

ресурсув України, Громадських рад при Міністерстві охорони здоров'я 

України, Департаменті міського благоустрою, співпрацюємо з Управлінням 

ветеринарної медицини в м.Києві.

7. За період діяльності з 2014 по 2015 роки, членами нашої організації було 

втілено ряд соціальних ініціатив, спрямованих на вирішення конкретних 

пробем мешканців Подільського району м.Києва, безпосередньо в мікрорайоні 

Виноградар.

В 2014 році ми організували сумісне патрулювання з представниками ДАЇ 

та МВС мікрорайону Виноградар, що знизило рівень злочинності в два рази.

Представники нашої організації приймали участь в чергуванні на ВСІХ 

дільницях під час виборів 2014 року, стеживши за порядком та в якості 

спостерігачів.
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Наші активісти попереджали незаконне встановлення МАФів та домоглися 

демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд в зеленій зоні 

Виноградаря. Попередили знищення зеленої зони на якій намагались 

облаштувати парковку автомобілів.

Нашою організацією було ініційовано і проведено ряд зустрічей з 

мешканцями мікрорайону Виноградар, завдяки чому було створено паспорт 

проблем мікрорайону.

Представники ГО „КНН” конструктивно працюють в Екологічній комісії 

КМР, супроводжуючі екологічні питання в кожному з районів міста Києва і в 

першу чергу Подільського. За останні два роки, наші активісти провели ряд 

заходів з популяризації чистого довкілля, здорового способу життя та 

спрямованих на свідоме навчання підростаючих поколінь щодо збереження 

навколишнього середовища (заходи зареєстровано в секретаріаті КМДА та 

кожен має свій звіт):

- регулярні толоки громадою мікрорайонів;

- проведення дитячих культурно спортивних заходів та майстер-классів: 

проведено 5 заходів районного значення;

- ремонт та облаштування дитячих майданчиків;

- облаштування ЕКО-парковки (замість запланованого забудовником 

асфальтового покриття);

- асфальтування доріг, які потребували ремонту більше 3-х років;

- прибирання незаконних споруд в зелених зонах;

Останнім наймасовішим заходом є толока на Виноградарі „Чистий ліс”, 

яка зібрала більше 300 мешканців, 200 дітей та 60 власників тварин. Завдяки 

такому наймасштабнішому заходу вдалося зібрати 4 тони сміття та провести 

майстер-класи для дітей та розпочати інформаційну кампанію з культурного 

вигулу тварин.
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Наше ГО „КНН” активно співпрацює з КП „Комун сервіс”, „УЗН”, 

„Плесо”, а також з Департаментом Міського благоустрою. В рамках проекту 

„Місто тварин”, ми організували безкоштовну роздачу ЕКО-пакетов для 

культурного вигулу домашніх улюбленців і в найближчий час в м.Києві буде 

встановлено біля 10 ЗООКомплексів для збору відходів домашніх тварин.

Питаннями взаємовідносин людина-тварина представники нашого 

об'зднання в м.Києві займаються з 2009 року. Завдяки нашому форуму щорічно 

прилаштовується більше 5000 тварин по всій Україні. Наші волонтери власним 

коштом стерилізують тварин та знаходять їм нових власників. З 2014 року 

представники нашого ГО беруть безпосередню участь у реорганізації 

комунальних підприємств «Центр ідентифікації тварин”, „Притулок для 

тварин” та „Лікарня ветеринарної медицини”: на базі наших пропозицій 

сформовано новий функціонал реорганізованого комунального підприємства. 

Наші ініціативи в рамках проекту реорганізації КП проголосовано на сесії 

КМР. Також наші законодавчі ініціативи щодо захисту тварин від жорстокого 

поводження знаходяться на опрацюванні в профільних комітетах Верховної 

ради.

Окрім вирішення проблем з тваринами, одним з напрямків нашої 

діяльності є Громадська ініціатива „#ВартаВиноградар”: всебічна співпраця 

активістів з правоохоронними структурами міста ГУ МВС та сумісне 

патрулювання з 1І11С та ДАЇ, яке провадилось більш ніж 9 місяців того року. 

Зараз наші Вартові проходять навчання в рамках новоствореної Поліції, що 

незабаром почне працювати.
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