
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника АСОЦІАЦІЇ «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» 

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 

 

 

№ 

п/п 

Найменування Зміст 

1 Прізвище, ім'я, по батькові КВАША БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

06.01.1995. м. Київ, Україна. 

3 Громадянство Громадянин України 

4 Посада, місце роботи Тимчасово не працюю 

5 Посада в інституті 

громадянського суспільства 

Член організації 

6 Відомості про освіту, наявність 

наукового ступеня, посади, 

місця роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Київський професійний ліцей «Авіант», спеціальність – 

слюсар з ремонту автомобілів, 2013 р. 

Член політичної партії  “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС” 

7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса електронної 

пошти (за наявності) 

04123, м. Київ, пров. Межовий, буд. 3А, кв. 205 

Контактний номер телефону: +38093-547-89-43. 

 

25 лютого 2021 року 

 

 

 

 

 
 

Делегований представник 

Асоціації  

«ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ»            Кваша Б.О. 

  



 

АСОЦІАЦІЯ  
«ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» 

 
 

Україна, 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8 
+38(098)1777717, email: karion@i.ua 

 
Вих №3/2 від 25 лютого 2021 р.  

 

 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

Асоціації «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» 
 

Інформую про результати діяльності Асоціації «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» протягом шести 

місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування 

складу громадської рад, а саме: 
 

№ 

з/п 

Відомості про результати 

діяльності 
Зміст 

1 Проведені заходи, дослідження, 

надані послуги 

Проведення екологічної громадської експертизи об’єктів забудови. 

Розгляд скарг та звернень від громадян, приватних підприємців щодо 

законності діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Проведення профілактичних заходів щодо протидії корупції в органах 

державної влади в галузі охорони природи. 

Участь, у межах своїх повноважень, у здійсненні заходів щодо 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. 

Проведення моніторингу навколишнього природного середовища, 

геологічного середовища і мінерально-сировинної бази. 

15.09.2020 представники нашої громадської організації провели 

суботник в Київському районі Одеси.  В рамках заходу було очищено 

понад 20 дворів, скверів та дитячих майданчиків на території 

житлового масиву "Южний Б". В майбутньому планується серія 

суботників, під час яких будуть очищені інші частини міста. 

22.12.2020 представники нашої громадської організації приєдналися 

до акції проти забудови тенісних кортів у парку Шевченко в Одесі. 

Тоді одесити у черговий раз вийшли протестувати проти знмщення 

тенісних кортів депутатом Кисловським. Восени спільними силами 

небайдужих містян та представників нашої організації будівництво 

ЖК "Лідерсовський" було заморожене. Проте згодом суд вирішив 

закрити очі на численні порушення та дозволив забудову. 

2 Реалізовані проекти виконані 

програми, друковані видання 

Участь у громадських заходах. 

Звернення до центральних органів влади та до правоохоронних 

органів у випадку виявлення порушень чинного законодавства. 

порушені адміністративні та кримінальні провадження за низкою 

правопорушень. 

3 Подання відповідному органу 

виконавчої влади письмових 

обґрунтованих пропозицій і 

зауважень з питань формування та 

реалізації державної, регіональної 

політики у відповідній сфері та 

інформування про них 

громадськості 

Виявлення фактів порушення законодавства у природоохоронній 

галузі. 

Захист інтересів громадян від свавілля державних органів влади. 

Звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування 

з пропозиціями щодо захисту навколишнього природного 

середовища. 

Участь у міжнародних заходах. 

Приймали участь у очищенні водоймищ Одеської області 

4 Річний фінансовий звіт (за 

наявності) 

 

mailto:karion@i.ua


5 Тощо (за потребою)  

 

 

 

 

 

Керівник 

Асоціації «Екологія України»         Лукашевич С.В. 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

Я, Кваша Богдан Олександрович, є членом Асоціації «ЕКОЛОГІЯ 

УКРАЇНИ». Маю активну громадську позицію та веду волонтерську діяльність. 

Хочу долучитися до громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації, адже маю великий досвід волонтерської роботи за різними 

напрямками: 

 зоозахист; 

 протидія незаконній забудові; 

 допомога літнім людям та малозабезпеченим сім’ям. 

Вважаю, що мій досвід стане у нагоді для створення позитивних змін у 

регіоні. 

 
25 лютого 2021 року 
 
 
 
Делегований представник 
Асоціації  
«ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ»          Кваша Б.О. 
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