
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» на включення до списку 

кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах по 

формуванню складу громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації 

 

 

 

 

▶  Балінський Владислав  

Мирославович 

65063 м.Одеса вул. Армійська 19 кв 22 м. 

телефон: +30984449449, E-mail: 7430082@gmail.com 

 



 
Дата народження  24.04.1974 року. 
 

ОСВІТА 

Одеський національний університет  ім.І.І.Мечнікова (1991-1996) 

 Спеціальність – хімік - біолог  
Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова  (1996 – 1999) 

 Навчання в аспірантурі при кафедрі фізіології людини і тварин  
 

ДОСВІД РОБОТИ 

Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова  (1993-1996) 

 лаборант науково-дослідної  біохімічної лабораторії    
Фізико-хімічний інститут ім. А.В. Богатського (1996-1999) 

   аспірант.  Лаборант  біохімічної науково –дослідної  лабораторії 
ПП "Мігоренко" (2000 -2002) 

 Інженер - монтажник слабкострумових мереж і протипожежної 
сигналізації 

ПП «Сат-Сервіс-ТВ» (2002 – по теперішній час)  

 засновник і менеджер компанії 
 офіційний дилер компанії «Віжн ТБ» в Одеській області,  
 сервісний центр компанії «Ромсат» (2010-2017) 

 

НАУКОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

в сфері дендрології та екології міського середовища (2016-2017)  
 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
Громадський інспектор Держекоінспекції в Одеській області  (2017) 

Організатор громадського екологічного руху «Зелений лист» (2015) 

 відновлення 4-х- рядного вигляду зелених насаджень Французького 
бульвару; 

 припинення протизаконного видалення дерев у Місячному парку 
компанією «Гефест»; 

 висадка і догляд за «Алеєю Небесної Сотні» в м.Одеса; 
 підготовка та ініціація проекту рішення по створенню в Одесі 

меморіалу Воїнів АТО; 
 захист історичної спадщини Одеси (дача Анатра, будинок Русова, 

дача Міщенко) 
 боротьба з корупцією в сфері екології; організація мітингів і акцій 

прямої дії проти прийняття антиекологічного проекту зонування, що 
призведе до знищення прибережних територій Одеси та зелених 
зон і забудови історичних ареалів і узбережжя Одеси 



(«Отрада»  «БічКлаб», пляж «Лагуна», «Скопелі» на пляжі Ланжерон 
і ін.); 

 контроль за ходом проведення тендерів на замовлення одеського 
виконкому; 

 контроль доступності ряду об'єктів благоустрою для осіб з 
обмеженими можливостями; 

 організація та проведення тренінгів з висадки та догляду за 
зеленими насадженнями; 

 організатор фотовиставки «Історія одеських зсувів»;  інше 

Організатор громадського руху ОКО (Громадський контроль Одеси) 

 громадська експертиза та контроль за ходом реставраційних робіт 
на Потьомкінських сходах, 

 контроль за ходом проведення тендерів на замовлення одеського 
виконкому; 

 контроль доступності ряду об'єктів благоустрою для осіб з 
обмеженими можливостями та ін. 

Громадська організація «Зелений лист»  

 засновник і голова громадської організації (2016- по даний час)   
Національний екологічний центр України   

 Голова Одеської філії  (2017) 
НПП  «Тузлівські лимани» 

 Радник (2016  - по даний час). Активна участь у природоохоронних 
заходах Парку.  Учасник руху на захист Тарутинського Степу 

Є членом: 
 експертно - журналістської комісії «Группа 2 травня» з 

розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі. Виконав пожежо-
технічну експертизу. Дані висновки лягли в основу офіційного 
слідства. (2014 року - до теперішнього часу); 

 консультативної ради при Управлінні культури Одеської ОГА   
 експертної ради при ГУ НП в Одеській області 
 робочої групи Одеської ОДА стосовно незаконної забудови 

узбережжя Нижнього Дністра 
 

ДОДАТКОВА  ІНФОРМАЦІЯ: 
 Фахівець в області комп'ютерних і телекомунікаційних систем; 
 Створення та інформаційне наповнення суспільно важливих сайтів, 

блогів та відеоканалів: 

КОМПЬЮТЕРНІ НАВИЧКИ: 



 Володіння Microsoft Word, Excel та Internet 

ЗНАННЯ МОВ: 

 Українська, російська  
 

http://2mayodessa.org/ 

https://www.youtube.com/2 may group 

https://www.youtube.com/channel/UCDm9MJE1rAmf5kyVaoz_4Bw 

http://zeleniy-list.od.ua/ 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ»                                                                                             В.М.Балінський 

 

 

 25.02.2021р. 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» 

 

 

Громадська організація «Зелений лист» є добровільним громадським об’єднанням 

фізичних осіб для здійснення захисту їх прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, в 

тому числі екологічних, природоохоронних, культурних, економічних. До руху та ГО 

“Зелений лист” входять (залучені) як члени, так і активісти, волонтери, експерти, 

предствники ЗМІ та інші небайжужі громадяни. ГО “Зелений лист” відкрита до 

співробітництва, конструктивного діалогу та спільної діяльності щодо захисту, 

збереження, відновлення і покращення міського середовища м. Одеса, перш за все у сфері 

його озеленення та забезпечення сталих умов розвитку для Одеської територіальної 

громади.   

Стратегічною метою діяльності Організації є реалізація та захист прав і свобод своїх 

членів та громади в цілому і перш за все у сфері екологічної та природоохоронної 

діяльності, сприяння збереженню та захисту  безпечного навколишнього природного 

середовища, культурної, природної та історичної спадщини; раціональному 

використанню, захисту і відтворенню природних ресурсів; покращенню туристичної 

привабливості м. Одеси та Одеського регіону. Здійснення громадського  контролю у сфері 

екології та природоохоронної діяльності, благоустрою та містобудівної діяльності міста та 

регіону, антикорупційного громадського контролю за основними напрямками діяльності 

ГО. 

Екологічна проблематика є комплексною і взаємодіє з низкою інших аспектів 

життєдіяльності — плануванням та містобудуванням, земельними відносинами, 

історичною та культурною спадщиною, благоустроєм тощо. Водночас ця проблематика не 

є індивідуальною справою суто ГО “Зелений лист” та її членів або прихильників. 

Громадський екологічний рух «Зелений лист» сформувався у 2016 році як відповідь на 

спробу розширення Французького бульвару в м. Одесі. 

Мета руху: відновлення зеленого потенціалу Одеси, протидія екологічним злочинам, 

контроль діяльності місцевої влади в сферах, які зачіпають зелені зони (містобудування, 

благоустрій, дорожнє господарство, торгова діяльність та ін.), захист зелених насаджень, 

екологічно-правова освіта та інформування суспільства з екологічних питань.     

Власне рух, його активність та подальша інституціоналізація поступово з 2016 року 

набирають силу та динамічно розвиваються, залучаючи до процесу нових учасників, 

активістів, волонтерів. 

2016-2018 рр. 

В якості захисних, превентивних заходів висаджено більше 200 дерев на Французькому 

бульварі (відновлювальна висадка), за ними організовано догляд і полив. 90% саджанців 

прижилися. Заміна загиблих і знищених варварами саджанців на нові. 

2018 р. 

У процесі роботи рух трансформувалося в громадську організацію «Одеська обласна 

організація «Зелений лист». Створений засіб масової інформації — газета «Зелений 

лист» для більш системної інформаційної роботи з основних напрямків. 

2017-2019 рр. 

Активна боротьба за збереження паркової зони на території Літнього театру Міського 

саду Одеси. Збір підписів проти забудови Літнього театру 8-поверховим ТРЦ. Після 

силового захоплення Літнього театру в квітні 2019 р. ГО «Зелений лист» веде кілька 

судових процесів за скасування містобудівних умов для СП «Солинг» на 8-поверховий 

ТРЦ в Літньому театрі, відновлення історичної та екологічної справедливості і 

повернення цієї території у власність громади. 

2019 р. 



Створення та реалізація проекту «Зелена Одеса»: висадка дерев в різних районах міста, 

створення «гарячої лінії» для повідомлень громадян про порушення їх екологічних прав, 

захист екологічних прав територіальної громади м. Одеси в судах, громадська експертиза, 

моніторинг засідань депутатських комісій Одеської міської ради і створення архіву 

«Альтернативний протокол». 

Для реалізації проекту ГО «Зелений лист» отримала грант від European endowment for 

democracy (Європейського Фонду Демократії) в розмірі 84429 євро. 

Строк реалізації проекту — 01.01.2019 — 31.12.2020. 

  

Діяльність ГО “Зелений лист” та взаємодія екологічних активістів за пріоритетними 

напрямками не є самоціллю ГО «Зелений лист» або окремих її членів, а свідомою, 

зваженою та обґрунтованою системою дій, спрямованих на вирішення найактуальніших 

проблем сучасного та перспективного розвитку одеської територіальної громади, 

Одеського регіону та держави на принципах сталості та екологічно орієнтованої 

діяльності, застосування екологічно дружніх та кліматично-орієнтованих підходів і 

технологій, покликаних забезпечити сприятливі умови життєдіяльності громадян та 

відповідну якість життя. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова організації  

«ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ»                                                                                       В. М. Балінський 

 

 

 

 

  

25.02.2021р. 

 

 



ВІДОМОСТІ 

 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Відомості 

про ІГС 
Зміст 

1.   

Місцезнаходження 65011, Україна, м.Одеса, вул. Катериниська, 77. 
2.   

Адреса електронної пошти zeleniy.list1@gmail.com 
3.   

Номер контактного телефону +380984449449 

 
4.   

Інше  

(за потребою)  

Телеграм-канал:            Зеленая Одесса 

Сайт:                               https://zeleniy-list.od.ua/ 

Сторінка в фейсбуці      Зелений лист, ГО 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова організації                                                                            В.М. Балінський 

«ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» 

25.02.2021р. 

 

 

 

 

 

 

https://zeleniy-list.od.ua/odessa/https:/t.me/greenodessa
https://zeleniy-list.od.ua/
https://zeleniy-list.od.ua/odessa/https:/www.facebook.com/Zeleniy.List/


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, БАЛІНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ, є головою ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» (2018 р. -  до теперішнього часу).   

Основна мета моєї роботи як голови ГО "Зелений лист" це екологічна безпека Одеси та 

регіону під громадським контролем. Забезпечення екологічних прав та інтересів одеситів, 

мешканців територіальних громад регіону є сенсом діяльності ГО «Зелений лист». Одеса, 

Одеська область та її територіальні громади це екологічно спроможні території, яки 

повинні бути орієнтовані на сталий розвиток та створення екологічно безпечного 

середовища.                                                                                                                                 

Мої зусилля спрямовані на вирішення найактуальніших проблем сучасного та 

перспективного розвитку одеської територіальної громади, Одеського регіону та держави 

на принципах сталості та екологічно орієнтованої діяльності, застосування 

екологічно дружніх та кліматично-орієнтованих підходів і технологій, покликаних 

забезпечити сприятливі умови життєдіяльності громадян та відповідну якість життя.                   

Вважаю таку роботу своїм громадянським обов'язком. 

У складі громадської ради, серед інших членів громадської ради я зможу більш 

ефективно реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь громадянського 

суспільства Одеської області.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ»                                                                                 В.М. Балінський  

 

 

 

 

25.02.2021р.  
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