
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника ВГО «ХРАН» 

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 ЛИПСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 

2 Число, місяць, рік і місце 

народження 

03.04.1995, с. Великий Дальник, Біляївський р-н, 

Одеська обл., Україна 

3 Громадянство Громадянин України 

4 Посада, місце роботи Фізична особа-підприємець Липський Георгій 

Юрійович 

5 Посада в інституті 

громадянського суспільства 

Член організації 

6 Відомості про освіту, наявність 

наукового ступеня, посади, 

місця роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

Одеський національний морський університет, 

спеціальність – галузеве машинобудування, освітньо-

кваліфікаційний рівень - магістр. 

Член політичної партії  “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС” 

7 Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса електронної 

пошти (за наявності) 

67668, Одеська обл., Одеський р-н, с. Великий Дальник, 

в/ч А2571, буд. 1, кв. 6. 

Контактний номер телефону: +380730400068. 

 

 

24 лютого 2021 р. 
 
 

Делегований представник 

ВГО «ХРАН»                Липський Г.Ю. 
  



Всеукраїнська громадська організація 
«ХРАН» 

Україна, 01103, м. Київ, Бул. Дружби народів, буд. 10, кв. 71 
тел. /факс  +380 44 529-03-53, 228-05-67, 228-05-68 

Email:  hran@ukr.net, www.hran.org.ua  

Allukrainian public organization 
«H R A N» 

Ukraine, 01103, c. Kyiv, boul. of Friendship of People 10, of.71 
tel./fax. +380 44 529-03-53, 228-05-67, 228-05-68 

Email:  hran@ukr.net, www.hran.org.ua 
 

 

Вих. №7/2 від 24 лютого 2021 р.  

 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ВГО «ХРАН» 
 

Інформую про результати діяльності ВГО «ХРАН» протягом шести місяців до дати 

оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської 

рад, а саме: 
 

№ 

п/п 

Відомості про результати 

діяльності 
Зміст 

1 Проведені заходи, дослідження, 

надані послуги 

Проведення громадської експертизи законодавства України. 

Розгляд скарг та звернень від громадян 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. 

Юридична допомога членам організації. 

01.09.2020 представники нашої громадської організації допомогли 

припинити експлуатацію тварин в Коблево. У зв'язку з численними 

зверненнями місцевих жителів Коблево представники нашої ГО 

вирушили в місце, де господарі експлуатують червонокнижних та 

екзотичних тварин. Коли прибула викликана нами поліція, господарі 

чинили опір, погрожували та намагалися тікати. В результаті 

правоохоронці виписали протоколи по "Жорстокому поводженню з 

тваринами", однак вилучати їх у господарів не стали. 

18.01.2021 до представників нашої громадської організації звернулися 

жителі Одеської області з проханням вирішити проблему жорстокого 

поводження з тваринами. Ми створили комісію з питань неналежного 

утримання тварин в ОТГ Фонтанка. У селищі Олександрівка вже 

більше десяти років існує проблема неналежного утримання свійських 

тварин місцевим фермером. За ініціативи нашої громадської 

організації відбулося обговорення способу вирішення проблеми, а 

також проведена інспекція місця розміщення тварин. До тих пір, поки 

не будуть творені необхідні умови для утримання тварин, худобу у 

фермера вилучили. 

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. 

Реалізація проекту «Київ – Духовна столиця» 

mailto:hran@ukr.net
http://www.hran.org.ua/


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 удосконалення законодавства. 

Участь у міжнародних заходах. 

 

4 Річний фінансовий звіт (за 

наявності) 

 

5 Тощо (за потребою)  

 

 

 

З великою повагою,  

Верховний Хранитель  

ВГО «ХРАН»          Пастушенко О.Д. 



Всеукраїнська громадська організація 
«ХРАН» 

Україна, 01103, м. Київ, Бул. Дружби народів, буд. 10, кв. 71 
тел. /факс  +380 44 529-03-53, 228-05-67, 228-05-68 

Email:  hran@ukr.net, www.hran.org.ua  

Allukrainian public organization 
«H R A N» 

Ukraine, 01103, c. Kyiv, boul. of Friendship of People 10, of.71 
tel./fax. +380 44 529-03-53, 228-05-67, 228-05-68 

Email:  hran@ukr.net, www.hran.org.ua 
 

 

Вих. №7/3 від 24 лютого 2021 р.  

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону  

ВГО «ХРАН» 
 

 
 
 

№ 

п/п 
Відомості про ІГС Зміст 

  1 Місцезнаходження Україна, 01103, м. Київ, Бул. Дружби народів, буд. 10, кв. 71 

  2 Адреса електронної 

пошти 
hran@ukr.net 

  3 Номер контактного 

телефону 
+380980042817 

  4 Інше 

(за потребою) 

 

 
 

 

 

З великою повагою,  

Верховний Хранитель  

ВГО «ХРАН»          Пастушенко О.Д. 

 

  

mailto:hran@ukr.net
http://www.hran.org.ua/


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

Я, Липський Георгій Юрійович, є представником ВГО «ХРАН», волонтером 

та громадським активістом. Активно займаюся проблемами зоозахисту на Одещині. 

Разом з іншими представниками ГО систематично відгукуюсь на прохання 

місцевих жителів, коли мова йде про жорстоке поводження з тваринами. 

Із останніх справ, де я надавав свою допомогу: жорстоке побиття двох хаскі у 

селі Холодна Балка та Красносілка; акція «Поліція, захисти тварин»; допомога 

собаці, якого викинули з третього поверху багатоповерхівки в Одесі.  

У громадській раді я робитиму усе можливе, аби випадки жорстокого 

поводження з тваринами звелися до мінімуму. 
 

 

24 лютого 2021 р. 
 
 

Делегований представник 

ВГО «ХРАН»                Липський Г.Ю. 
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