
 

 

 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 Громадська організація  «КИЇВСЬКА ТАТАРСЬКА 

ГРОМАДА» 

Статус    громадська організація 

 

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

 

Дата реєстрації 03.12.2010р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 

16,к.23, kievtatar@ukr.net, +38067 5008259 
              (у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та 

контрольних органів Валєєв Емір Хамітович - Голова РАДИ ГРОМАДИ,  

Аскаров Ріф Мансурович – заступник Голови Ради Громади  

Кияшко Світлана Миколаївна – заступник Голови Ради Громади  

Калімулін Артур Гафурович – член Ради Громади 

      Махмудов Равшан Масхарович – член Ради Громади 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання 

заяви на участь у конференції - задоволення та захист законних соціальних, 

творчих, духовних, вікових, національно-культурних  та інших спільних 

інтересів своїх членів, сприяння поширенню, вивченню і розвитку духовних і 

культурних цінностей етносу волзьких татар, сприяння проведенню 

культурно-просвітницької роботи та об’єднання волзьких татар м. Києва 

навколо ідеї  формування і розвитку національної свідомості, збільшення їх 

активності,  відродження татарської мови та культури (пісні, танці), звичаїв, 

традицій, народних промислів та національної кухні волзьких  татар. 

Організація та проведення масових заходів і  змагань, свят, конкурсів; 

проведення щорічного народного свята весни - «Сабантую» 

mailto:kievtatar@ukr.net
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Сприяння популяризації серед татар Києва спорту, заняттю художньою  

самодіяльністю, здорового способу життя; 

Пошук та охорона тюркських пам’ятників історії та культури в Україні; 

Участь в роботі тюркомовних організацій та  активна участь в роботі Ради 

національно-культурних меншин м. Києва, України; 

Сприяння в організації і допомоги в проведенні членам Громади:  

- весільних обрядів;  

- поховань;  

- роз'яснювально-виховної роботи при сімейних негараздах і в 

неблагополучних сім'ях;  

- надання матеріальної допомоги хворим;  

благодійна допомога малозабезпеченим і неповним сім'ям; 

- Організація упорядкування татарських ділянок поховання на міських та 

цвинтарях м.Києва 
 

 

Перелік реалізованих проектів  

 

В продовж 2018-2020 років організацією реалізовани самостійні та разом з 

РНСУ проекти  у сфері національно-культурних відносин .  

- щорічне проведення свята «САБАНТУЙ» 

- урочисті зустрічі та робочі Зустрічі членів Громади для проведення вечорів 

нагородження активістів, обговорення планів та розподіл задач перед 

виконавцями; 

- надання матеріальної допомоги хворим; 

- благодійна допомога малозабезпеченим і неповним сім'ям; 

- проект по ознайомленню і популяризації самобутності національно-

культурних меншин у тому числі татарської кухні , національних костюмів, 

національних пісень і танців – як результат проведення та безпосередньо 

участь  у Всеукраїнському  фестивалі національних культур України. 

- проект популяризації Міжнародного дня Навруз - Свята,  спрямованого на 

просування цінностей миру і солідарності, між поколіннями, в сім'ях , 

примирення та добросусідства, сприяння збереження культурного розмаїття і 

зміцненню дружби між народами і різними громадами – в результаті 

проведено концерт, виставки національних страв і сувенірів. 

- Виїзне засідання Президії Ради – «Всеукраїнська громадська платформа 

– Конференція «Вірменія -Україна:  Діалог культур» ,2018р. 

- Проведення  Прес-конференції «Геноцид проти людства : Національні 

операції НКВС. Трагедія Бабиного Яру», 2018р. 

- Концертно-мистецький захід «Всеукраїнський фестиваль національних 

культур», 2018р. 
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- видання Збірника Ради національних спільнот України «Організації 

Ради національних спільнот України, 2019р. 

- Круглий стіл,  присвячений  Міжнародному дню рідної мови і 

підведенню підсумків Всеукраїнського конкурсу «Квітни мово – зірнице 

слово», 2019р. 

- щорічний  шаховий  бліцтурнір «Травневі зорі», приуроченого до Дня 

Європи в Україні, 2018р. 

- Міжнародна науково-практична Конференція: «Сучасні методи 

лікування в клінічній онкології», 2018р. 

-  Проведення свята  Навруз, 2018, 2019. 

- Підготовка фестивалю ЕтноФольклорама, 2018р. 

- ВСЕУКРАИНСКИЙ фестиваль национальных культур «ФОРУМ 

национальных спильнот : УКРАИНА - 2018» 

- Міждународна Конференція «20-а річниця громади румунської культури  

ім. П. Могили», 2018р. 

- Виїзне засідання Президії  РНСУ у Львові, 2018р. 

- Національний круглий стіл “Культура діалогу” 2020 

-  Круглий стіл, з нагоди Дня Соборності України в Інституті політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,2020р. 

- Шевченковскі дні "Тарас Шевченко на мовах нац.меншин, 2020р. 

- IV Міжнародну Конференцію: «Будуємо нову європейську країну 

разом» 2018 год 
 

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

та колегами Заходи : 

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/ 
 (назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

Інформація про керівника Валєєв Емір Хамітович, 1949 рік народження, 71 

рік, кандидат технічних наук,закінчив КПІ, МВТУ ім.Баумана- аспірантуру,  

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 татарська 

громада». 

    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. 

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 по 2016 рік - член Громадської Ради при Міністерстві освіти, 

науки, молоді та спорту України. 

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, 

йорданської іранської та іракської культур. 

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

та міжконфесійної діалогові жителів Києва і України. 

     Проводить та приймає активну участь у «круглих столах» та семінарах з 

обговорення актуальних проблем розвитку національних культур та їх місце і 

значення для України. 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). 

 Участь у  Експертному круглому столі на тему «Гаазькі рекомендації щодо 

прав національних меншин на освіту і Люблянські рекомендації щодо 

інтеграції різноманітних суспільств – освіта як інструмент сприяння 

інтеграції». 2018; 

Участь у Заході "Діалог для стабільного майбутнього", проведеного Союзом 

Національних Меншин Європи, 2019р., 

 Участь у діалоговому заході «Адвокація і діалог з органами влади щодо 

освітніх прав і можливостей національних спільнот в Україні», 2019р. 

Участь у Програмах тренінгових  Модулів (такиях, як "Управління 

етнонаціональним різноманіттям для сталого економічного розвитку 

об'єднаних громад" та інших) в рамках Програми  "Управління різноманіттям 

для сталого економічного розвитку місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації в Україні", 2019р. 

Участь у круглому столі «Ефективні громади у регіонах із різноманітним 

етнічним складом населення», який  проводився Європейським центром із 

питань меншин, 2020р. 
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 (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) 

 

Інформація про інших членів _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

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

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років 
https://interunion.org.ua/valieiev-emir-hamitovich/ 

mon.gov.ua › app › media › rada-natsionalnikh-menshin 
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F-

%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-109595027288822/about/ 

https://www.facebook.com/groups/2031448797144962/_____________________________________________

https://www.facebook.com/radaspilnot__________________________________________________________

_https://www.facebook.com/kievtatar/_______________________________________________________

https://www.radaspilnot.org.ua/?s=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2 

https://www.radaspilnot.org.ua/novini-radi-predstavnikiv-gromadskix-ob-yednan-korinnix-narodiv-

nacionalnix-menshin-ukraini/ 

https://www.radaspilnot.org.ua/derzhsluzhba-z-etnopolitiki-ta-svobodi-

sovisti/___________________________________________________________________ 

 

 

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

 

                                

02.11.2020р. 
        (дата) 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27dTm1-PsAhVJ-yoKHXxTBRE4ChAWMAl6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Frada-natsionalnikh-menshin%2F06112018-pershe-zasidannya-radi-obrannya-kerivnogo-skladu.docx&usg=AOvVaw0deLouwV-lyZ9kdkBhXlkh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27dTm1-PsAhVJ-yoKHXxTBRE4ChAWMAl6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Frada-natsionalnikh-menshin%2F06112018-pershe-zasidannya-radi-obrannya-kerivnogo-skladu.docx&usg=AOvVaw0deLouwV-lyZ9kdkBhXlkh
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