
 

 

 Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (підпункт 1 пункту 5 розділу ІV) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
 

Найменування    КИЇВСЬКА МУСУЛЬМАНСЬКА  РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «БАРАКЯТ» 

(«БЛАГОСЛОВЕННЯ») У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА 

 

 

Статус  релігійна громада національних меншин 

 

Сфера діяльності забезпечення прав національних меншин 
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації 10.12.2008р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані 01033, м.Киї, вул. Тарасівська, 16,к.23, 

barakyat@ukr.net, +380675008259 
             

1. Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та 

контрольних органів  

Голова Ради громади - Валєєв Емір Хамітович. Заступник Голови Ради громади, 

імам громади - Гашимов Вугар Бахман-Огли. Члени Ради громади: Абдуллін 

Магсум Нуруллович , Аскаров Ріф Мансурович;Заріпова Замзамія 

Гірфановна;Кашапова Ліза Гаяновна;Лобанова Наіля Ісхаковна;Нуріманов Раїс 

Галєєвіч;Семеніхин Михайло Валерійович;Хайрутдінов Рафаель Султанович; 

Якупов Кадим Арсланович. 

 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції  

Метою діяльності організації є об’єднання громадян національних меншин 

мусульманського віросповідання для спільного задоволення релігійних потреб, 

здійснення релігійних мусульманських ритуалів, відродження та 

впровадження у побут громадян мусульманського віросповідання релігійних, 

культурних та історичних цінностей та традицій мусульман України, 

пропаганда здорового способу життя на основі мусульманського 
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віросповідання, організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, 

хворих, пристарілих та малозабезпечених людей 

 

Перелік реалізованих проектів 

Проведення щорічних національно-релігійних заходів «Ураза-байрам», 

«Ураза-Байрам» м. Київ. «Рамадан», м.Київ. Участь у Міжнародному 

етнічному фестивалю , присвяченому вшануванню Кана Кубрата, 

Полтавська обл., участь у фестивалі «Запрошуємо до столу – кухні 

етнічних меншин м. Києва» м. Київ,Участь у  III-му Міжнародного 

симпозіуму «Тюркмовні народи України», м. Київ,участь у  Київського 

міжконфесійного форуму – «Релігія та її значення в політиці для сучасної 

держави та влади», м.Київ, проведення суботників на кладовищі. 

Відновлення недоглянутих поховань. Придбання необхідних матеріалів для 

обряду поховань (комплектів - дошки, тканини). Надання благодійної 

допомоги малозабезпеченим і людям похилого віку. Організація 

медобслуговування одиноких і престарілих. Організація Паломництва в 

Хадж членів громади. Придбання і розподіл серед членів громади Коранів - 

50 екз. , Тавсіров - 50 екз. і роз'яснювальної літератури по Ісламу. 

Формування книжкової бібліотеки, аудіо- та відео- фондів по Ісламу. 

Спільне проведення державних свят та поздоровлення іменинників 

громади. Вітання зі святами мусульманських громад і організацій м.Києва. 

Участь в роботі Муфтіяту м.Києва та України, «круглих столах» і 

конференціях з проблем Ісламу в Україні 

 

Проведені заходи  : В продовж 2018-2020 років проведені разом з партнерами 

та колегами Заходи, деякі з них : 

Щорічне проведення мусульманського свята «Ураза-Байрам». 

Щорічне проведення Заходів до свята Рамадан 

2018 рік. 

ІV Міжнародна науково-творча конференція  « Культура, як основа 

формування української державності»  

Всеукраїнська конференція: «27 років Незалежності України: досягнення та 

перспективи розвитку державної етнонаціональної політики» 

Національний  Форум «Нова соціальна доктрина: Нові можливості для 

кожного» 

Круглий стіл    щодо обговорення нової редакції «Концепція мовлення з 

тематики національних меншин національної суспільної телерадіокомпанії  

України» 

2019 рік. 

V Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина – сузір’я злагоди» 

Організація участі представників етноспільнот в XIII Конкурсу-фестивалі 

дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» 
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Участь у розробці концепції та пілотного проекту: «Висвітлення історичної 

діяльності представників етноспільнот України та їх вкладу в 

державотворення України на всіх етапах її розвитку» 

2020 рік. 

Круглий стіл з нагоди Дня Соборності України 

Круглий стіл з нагоди створення Музею історії етносів України, Всеукраїнський  

Музейний Форум. 

Заходи до  Міжнародного дня рідної мови 

 
 Друковані та електронні видання 

 Стаття  «Етнічні спільнот в Україні та державу може об’єднати тільки одне» 

(Політінфо) https://politinfo.com.ua/tag/emir-valyeyev 

Інтерв'ю „Вибухів подібних до іспанських, тут в україні не буде ніколи” 

(журнал -Політика і культура) http://www.rol.org.ua/article.cfm?deid=85 

Доклад на міжнародній Конференції «Потрібні кроки по зміцненню нашої 

державності - Єдиної багатонаціональній Україні. Поняття 

«багатонаціональності» має стати наріжним чинником в будівництві нашої 

Батьківщини». 

Виступ «Близькосхідний конфлікт очима мусульман та українці в Іраку» 

(«Громадське радіо) https://www.pravda.com.ua/news/2004/04/30/2999637/ 

 

Інформація про керівника   Валєєв Емір Хамітович, 1949 року народження, 

71 рік, кандидат технічних наук, директор і засновник з 1989 року  Приватної  

фірми «КОНКАРД», активно займається громадською роботою з 1989 року: 

З 1991 року - Президент Ісламського культурного центру м.Києва (ІКЦ 

Києва). 

     З 2008 року - Голова мусульманської релігійної громади «Баракят» ( 

«благословення») 

     З 2009 року - Голова громадської організації «КИЇВСЬКА татарської 

громади». 

    З 2015 року - Голова громадської організації «Всеукраїнська Асамблея 

ТАТАР». 

З 1991 року є членом Ради національно-культурних громад України та Києва, 

З 2008 року - перший заступник голови Ради національно-культурних громад 

міста Києва. 

З 2010 року - член Президії Ради національних меншин України. 

З 2011 року - член комісії Секретаріату Ради національностей при Київській 

міській Раді. 

З 2011 року - член міжнародного оргкомітету з підготовки та проведення 

100-річчя відкриття поховання великого Кана Кубрата в Полтавський 

області. 

З 2012 року по 2016 рік - член Громадської Ради при Міністерстві освіти, 

науки, молоді та спорту України. 

https://politinfo.com.ua/raznoe/18029-etnichni-spilnoty-v-ukrayini-ta-derzhavu-mozhe-ob-yednaty-tilky-odne.html
https://politinfo.com.ua/tag/emir-valyeyev
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З 2012 року - член Комісії з питань міжнаціональної злагоди Громадської 

Ради при Міністерстві культури України. 

З 2013 року - член громадської Ради при Міністерстві закордонних справ 

України. 

З 2015 року - заступник голови Громадської організації «Рада національних 

спільнот України».  

З 2017 року - Голова Комісії з питань міжнаціональних відносин Громадської 

ради при Міністерстві культури України. 

     Є співзасновником Республіканського культурного центру тюркомовних 

народів України (1989 р.). Активно допомагав створювати перші національні 

товариства татарської, башкирської, азербайджанської , казахської, 

іранської та іракської культур. 

Бере активну участь в теле- і радіопрограмах, які сприяють міжнаціональної 

та міжконфесійної діалогові жителів Києва і України. 

     Проводить «круглі столи» та семінари з обговорення актуальних проблем 

розвитку національних культур тюркомовних народів України та їх 

релігійної толерантності. Автор низки публікацій з вищезгаданої теми. 

Пропонує реалізувати можливість реальної участі представників 

національностей в законотворчій діяльності країни шляхом введення їм 

кількісної квоти у Верховній Раді, обласних і районних Радах для 

представників національних спільнот. Це дозволить їх кращим 

представникам крім участі в прийнятті загальнонаціональних законів, 

впливати на розробку і прийняття законодавчих актів, які зачіпають 

питання міжнаціональних відносин, лобіювати інтереси окремих 

національностей з метою недопущення обмеження їх інтересів (аналоги - у 

багатьох країнах світу). 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі 

наявності, інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет 

тощо, інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник                                                                  Е.Х.Валєєв 
            (підпис)                                             (ініціали, прізвище) 

 

                                                                           

30.10.2020р. 
             (дата) 


