
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ» 

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 

Прізвище, 
ім’я,  по 
батькові 

СКАЧЕК  
Андрей  
Михайлович 

Відомості  про 
себе контактні 
дані 

Рік та місце народження: 14 травня 1965 року, місто Одесса. 
Громадянин України. 
тел. осн.:  +38 048 796 34 91  

тел. моб.:  +38 050 10 14 595 (Viber) 
e-mail: maritimeplan@gmail.com 

Освіта Одеський Політехнічний інстітут (стаціонар)  
Факультет – Атомно-енергетичний (інженер-теплотехнік) 

Трудова 
діяльність 

З 1984 року по 1985 рік проходив дійсну військову службу. 

З червня 1988 р по травень 1990 р. молодший науковий співробітник 
Одеський Політехнічний інстітут. 

З травня 1990 р. по жовтень 1990 р. – інженер-конструктор Одеський 
судно-ремонтний завод №1. 

З жовтня 1990 р. по вересень 1996 р. науковий співробітник, 
Одеський Політехнічний інстітут (універсітет). 

З вересня 1996 р. по грудень 2000 р. старший науковий співробітник, 
Одеський Політехнічний універсітет. 

З квітня 2001 р. по грудень 2006 р старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторією, Одеський Політехнічний універсітет. 

З січня 2006 р по теперішній час провідний інженер Одеський 
Політехнічний універсітет. 

З січня 2007 р. по травень 2009 р позаштатний консультант з 
розвитку прибережної туристичної інфраструктури та проєктування 
яхтових стоянок ПКФ «Проектгдрострой», м. Одеса.. 

З вересня 2007 р. по січень 2008 р. позаштатний консультант з 
розвитку прибережної інфраструктури компанії UNICOR, Туреччина. 

З травня 1993 р. по грудень 2006 р голова Парусної секції Одеського 
Політехнічного універсітету. 



Громадська 
діяльність 

 

З листопада 1996 р – віце-президент ГО «АСОЦІАЦІЯ ОДЕСЬКИХ 
ЯХТСМЕНІВ ОДЕСА-200». 

З грудня 2020 р – голова ГО «ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ»  
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ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ»  

 
«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ», як громадська організація без створення юридичної особи, 

процює з 2007 р.  

За дванадцять років члени нашої громадської організації на громадських засадах розробили 
та брали участь у розробці наступних робіт з просторового планування узбережжя:  

 Розділу «Комплексний розвиток узбережжя Одеси - берегозахист, прибережне 
пасажирське сполучення, рекреаційна і водно-туристична інфраструктура» у 
«Стратегії розвитку Одеси», 2008 р. 

 «Поліпшення туристичної привабливості одеського прибережного регіону, 
просторове планування з використанням принципів інтегрованого управління 
прибережними зонами» у складі пілот-проекту ЄС The PlanCoast INTERREG III B 
CADSES сумісно з УкрНЦЕМ, 2009 р. 

 «Рекомендації щодо розробки плану дій з мінімізації наслідків аварійних розливів 
нафти в п. Джурджулешти» сумісно з UkrMEPA, 2011 р 

 «Рекомендації з екологічної реабілітації Хаджибейського лиману і районів 
Куяльницькому-Хаджибейською пересипу» - доповідь на Міжнародній конференції 
УО МАНЕБ «Проблеми екологічної безпеки розвитку морегосподарського і 
нафтогазового комплексу», 3-5 жовтня 2012 р 

 “The background and conditions of development of yachting infrastructure on the Black 
Sea. For The Black Sea Tourism Network Project funded by the European Union on the 
frame of The Black Sea Crossborder Cooperation Programme” сумісно з ГО “Agricola”, 
2014 р. 

 «Першочергові завдання, екологічні, рекреаційні, містобудівні та транспортні 
аспекти реабілітації і розвитку зони Хаджибейського лиману» - доповідь на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Природно-ресурсний Потенціал 
Куяльніцького та Хаджібейського ліманів, территории Міжлімання: сучасний стан, 
перспективи розвитку», 18-20 листопада 2015-го. - О.: ОДЕкУ, 2015 р. 

 «Перспективи і принципи розвитку інфраструктури яхтингу і прибережного 
морського туризму в Північно-західній частині Чорного моря - доповідь на 
Круглому столі «Кластер сервісу малих суден», Одеська регіональна торгово-
промислова палата та Центр підтримки бізнесу, 2018 р. 

 «Хаджибейський лиман в містобудівних перспективи Одеси з точки зору 
комплексного розвитку Одеської агломерації» - текст доповіді на Конференції 
«Асоціації архітекторів Одеси», 2018 р. 

 «Рекомендації по розміщенню нової портової інфраструктури на підставі 
просторового аналізу українського узбережжя Північно-Західної частини Чорного 
моря», 2019 р. 

 Рекомендації щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури Одеської 
агломерації, 2020 р 

Члени ГО «ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ» є активними учасниками Чорноморського і 
Дунайського екологічного руху, брали участь в програмах молодіжного екологічного центру ім. 
Ак. В.І.Вернадського та Одеського державного екологічного університету в тому числі 
експедиційної яхтою «Акація» в святкуванні «Міжнародного дня Дунаю», акцій за з'єднання з 
морем лиману Сасик, заходів Української асоціації захисту моря (UKRMEPA). 

Голова організації      А. М. Скачек 

26.02.2021р. 



ВІДОМОСТІ 
 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ» 
 

№ 
п
/
п 

Відомості 
про ІГС 

Зміст 

1. 

Місцезнаходження 65012, Україна, м.Одеса, вул. Рішельєвська, 54, 11. 
 

2. 

Адреса електронної пошти maritimeplan@gmail.com 
3. 

Номер контактного 
телефону 

+38 048 796 34 91 
+38 050 10 14 595 
 

4. 

 Фейсбук:  
https://www.facebook.com/groups/245773616248666/?m
ulti_permalinks=910994889726532&notif_id=16145301
95295727&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif 

  
 

Голова організації     А. М. Скачек 
 

26.02.2021р. 
  



 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ» 
 

 
Я, СКАЧЕК АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, є головою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ПРЕКРАСНИЙ БЕРЕГ» (з 2020 р. -  до теперішнього часу).  
  

Спільно з членами організації активно займаюсь громадською діяльністю. Підходжу до 
роботи комплексно, системно і активно працюю над вирішенням проблем розвитку 
прибережної рекреаційної, туристичної, господрської та екологічної інфраструктури та 
поліпшення екологічної сіитуації в м. Одесса та Одеській області. Вважаю таку роботу 
своїм громадянським обов'язком. 

Я ретельно оцінюю свій багаторічний досвід громадської діяльності, ретельно аналізую 
діюче законодавство України, розпорядження голови Одеській обласної державній 
адміністрації, рішення Одеської обласної ради, готую і надаю рекомендації органам 
державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку водної спортивно-туристичної 
інфраструктури Одеси та Одеської області. Маю професійні навички у сфері планування 
прибережної інфраструктури, позитивний досвід взаємодії з органами місцевого 
самоврядування. 

Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній 
адміністрації є реалізація та захист законних економічних, соціальних, творчих, 
вікових та інших інтересів жителів Одеської області, розвиток системи місцевого 
самоврядування, конструктивної співпраці населення та органів влади і місцевого 
самоврядування для поліплення інфраструктурніх та єкономічних умов розвитку 
Одеської області. 

У складі громадської ради, серед інших членів громадської ради я зможу більш 
ефективно реалізовувати свій досвід та професіоналізм на користь мешканцвів Одеської 
області та громадян країни. Я впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення до 
позитивних змін відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній 
державній адміністрації. 
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