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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Наша Пуща-

Водиця»
1. Повна назва ІГС -  Громадська організація «Наша Пуща-Водиця»
2. Скорочена назва ІГС -  ГО «Наша Пуща-Водиця»

< 3. Адреса, контакти. -  адреса: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка, 16 
e-mail: D.voditca@qmail.com тел.: 067 176 36 04
4. Мета та напрями діяльності: діяльність ГО «Наша Пуща-Водиця» охоплює 
освітні, культурні, екологічні сфери. Мета: збереження екологи, об'єднання 
громади, популяризація мікрорайону Пуща-Водиця, естетизація простору, 
проведення культурно-масових заходів, спрямованих на поліпшення 
спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців Пущі-Водиці 
та гостей столиці.

5. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Діяльність ГО «Наша Пуща-Водиця» розпочалася із заснування ініціативної 
групи «Серце Пущі» у квітні 2015, яка ініціювала і проводила регулярні зустрічі 
з представниками адміністрації та іншими органами державної влади для 
обговорення і вирішення нагальних проблем мешканців мікрорайону Пущі- 
Водиці»; заснувала випуск інформаційного бюлетеня «Наша Пуща-Водиця» на 
громадських засадах, у якому висвітлювали місцеві новини, піднімали питання 
екології, збереження лісів навколо Пущі-Водиці.

У листопаді 2015 року заснували Громадську організацію «Наша Пуща- 
Водиця», основна мета діяльності якої полягає у спільній реалізації ї ї членами 
своїх законних інтересів, задоволенні соціальних, екологічних, інформаційних, 
творчих, культурних, просвітницьких, освітніх та інших інтересів, у захисті 
навколишнього середовища, збереженні архітектурної спадщини Пущі-Водиці, 
співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань 
охорони навколишнього середовища, проведенні культурних заходів, 
спрямованих на відродження нашого мікрорайону. Наша організація має досвід 
проведення вуличних свят у Пущі-Водиці («Тепла зима» у 2015 р, «Масляна. 
Традиції», у 2016 р., «Прикрашаємо ялинку разом», 2017 р.) із залученням 
музикантів, творчих музичних колективів.

За Статутом наша громадська організація є неприбутковою організацією. 
Її діяльність спрямована на задоволення суспільних інтересів та потреб. До 
складу організації входить 9 осіб:
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- Голова громадської організації
- Члени організації.
У Громадській організації «Наша Пуща-Водиця» об'єдналися дуже різні 

люди з різними прагненнями, здібностями та інтересами, проте з одним спільним 
бажанням -  зробити Пущу-Водицю такою, якою дійсно варто пишатися.

З метою здійснення просвітницької діяльності створено навчально- 
мистецький клуб, на базі якого проходять безкоштовні майстер-класи для дітей 
«Екологічна майстерня» та розмовний клуб для дорослих «Speaking Club» 
(англійською, німецькою, французькою). Для підтримки здорового способу 
життя, ми створили Спортивний клуб: лижі, ковзани, велосипедні та піші 
прогулянки навколо Пущі-Водиці.

Громадська організація «Наша Пуща-Водиця» має свою сторінку у 
Фейсбуці, силами членів ГО створений сайт «Пуща-Водиця сьогодні» і канал 
YouTube.

Та найяскравіша подія, яка відбулася у Пущі-Водиці завдяки діяльності ГО 
«Наша Пуща-Водиця» - це Міжнародний симпозіум дерев'яної скульптури 
«Відродження», який проходив з 17 по 26 червня 2016 року. Проект зібрав 
навколо себе професіоналів, однодумців, небайдужих людей. Мета цього 
грандіозного заходу -  виховання художнього смаку та знайомство мешканців і 
гостей Пущі-Водиці з тенденціями сучасної світового мистецтва; естетизація 
публічного простору та популяризація Пущі-Водиці як історико-культурної 
перлини Києва; привернення уваги скульпторів до використання у своїх 
жанрових і стилістичних пошуках екологічних матеріалів, зміцнення 
міжнародних контактів через творчі обміни між художниками.

Унікальність цього заходу в тому, що він був організований і проведений 
силами Громадської організації «Наша Пуща-Водиця» у партнерстві з КДШПМД 
ім. М.Бойчука. без залучення бюджетних коштів. Це ідея купки небайдужих 
ентузіастів, які хочуть бачити Пущу квітучою! І митці, і куратори проекту 
зголосилися провести Симпозіум на безоплатній основі. Симпозіум відбувся 
завдяки спонсорській підтримці та волонтерській допомозі.

Як результат -  Алея скульптур сучасного мистецтва у парку відпочинку 
«Пуща-Водиця».

ГО «Наша Пуща-Водиця» є організатором і учасником чисельних великих 
та малих толок у Пущі-Водиці з залученням мешканців, учнів шкіл, Академії 
Лідерства, МТА, та переселенців, що тимчасово мешкають в Пущі-Водиці. 
Посилання на сайт і сторінку у Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/nasha.Pusha/ 
http://puscha.kiev.ua
Керівник Громадської організації
«Н* ► Анікін В.В,

https://www.facebook.com/nasha.Pusha/
http://puscha.kiev.ua


Біографічна довідка уповноваженого представника 
Громадської організації «Наша Пуща-Водиця» на участь в 
установчих зборах щодо обрання нового складу 
Громадської ради при
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

Піонтковська Тетяна Василівна

Членство в ІГС: член Громадської організації «Наша Пуща-
Водиця» з лютого 2016 р.

Місце роботи: Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

Громадянство, число, місяць і рік Україна, 01.04.1969 
народження:

Місце народження: м. Бровари Київської області

Освіта вища

Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання

Громадська діяльність:

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді:

Кандидат філософських наук

Менеджер проектів 

Освіта, культура

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

Додаткова інформація: за період перебування в Громадській організації 
«Наша Пуща-Водиця», виконувала обов'язки менеджера проектів, була 
співорганізатором Симпозіума дерев'яних скульптур, який пройшов у 
червні 2016 р., у парку відпочинку «Пуща-Водиця», організованого і 
проведеного нашою організацією; приймала участь в організації і 
проведенні толок; вела сторінку громадської організації в Фейсбуці; 
інформаційне наповнення сайту «Пуща-Водиця».

Контактні дані ГО «Наша Пуща-Водиця»: +38 067 176 36 04. м. Київ, 
вул. Федора Максименка, 16, p.voditca@amail.com
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