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Проекти НУО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» 

Проект Опис Донор, сума Строки 
https://ecoclubua.com/ngo-projects/   

Настільна гра з 

міжнародних 

кліматичних 

переговорів «Не 

гарячкуй!»  - Східна 

Європа (Республіка 

Молдова, Румунія та 

Україна) 

Розповсюдження гри з міжнародних кліматичних переговорів «Не 

гарячкуй!»: 

- розробка тренінгів з гри; 

- звернення до установ формальної та неформальної освіти з метою 

пошуку популяризаторів для розповсюдження настільної гри (мінімум 

40 чоловік у п’яти різних локаціях); 

- допомога у вдосконаленні онлайн-версії гри «Не гарячкуй!».   

НУО «Ековізіо» 

(Молдова) та Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt  

(DBU) 

5 000 євро 

квітень 2018 - 

травень 2019  

Міста для життя. Київ 

http://cityforlife.org/kyiv/  

 

Розробка локальних кліматичних стратегій зниження обсягу викидів 

парникових газів у 3 містах: Києва (Україна), Санкт-Петербурзі (Росія) 

та Могильові (Білорусь). Ми співпрацюємо з Київською міською радою 

(Департамент міського благоустрою та збереження природного 

середовища) над впровадженням заходів із адаптації до зміни клімату у 

діюче законодавство з міського благоустрою. 

Міжнародний 

кліматичний рух 350.org в 

Україні 

http://world.350.org/ 

5 000 доларів США 

грудень 2016 - 

травень 2017  

Зелені зони міста на 

варті прохолоди 

(1) Польові дослідження (теплова зйомка зелених зон у спекотний 

період влітку; оцінка рівня активності різних видів міських зелених 

насаджень в умовах підвищеної спекотності, та (2) аналіз норм 

законодавства (готовність законодавчої бази України протидіяти зміні 

клімату) 

Національний екологічний 

центр України 

http://necu.org.ua/ 

2 300 євро  

березень-

серпень 2016  

Впровадження 

природної інтерпретації 

в Україні 

Зміцнення потенціалу природоохоронних територій та 

природоохоронних музеїв; формування когорти / асоціації для 

інтерпретації природи в Україні. У 2016 році проектна діяльність 

охоплювала 21 регіон України, в тому числі: 6 музеїв, 3 ботанічні сади, 

40 парків та заповідників, 6 університетів та науково-дослідних установ 

та 10 неурядових організацій. Кількість кваліфікованих гідів-

інтерпретаторів зросла до 119 осіб. 

 

Управління лісового 

господарства США 

40 000 доларів США 

жовтень 2016 -   

грудень 2017  

http://www.ecovisio.org/ru/keep-cool
http://www.ecovisio.org/ru/keep-cool
http://www.ecovisio.org/ru/keep-cool
http://www.ecovisio.org/ru/keep-cool
http://www.ecovisio.org/ru/keep-cool
http://cityforlife.org/kyiv/
https://kievcity.gov.ua/content/83_dep-blago.html
https://kievcity.gov.ua/content/83_dep-blago.html
http://world.350.org/
https://ecoclubua.com/en/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
https://ecoclubua.com/en/2016/08/zeleni-zony-mist-na-varti-proholody/
http://necu.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG/view
https://drive.google.com/file/d/1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG/view
https://drive.google.com/file/d/1kEA9YJRmkz2pJekkFhn9Ulz1tdzVDInG/view
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Дослідження змін клімату 

студентською молоддю 

НаУКМА 

Дослідження проводилося у 2 природних заповідниках за участю 10 

студентів та викладачів НаУКМА: Карадазький природний заповідник 

та біосферний заповідник «Асканія-Нова» 

Національний екологічний 

центр України  

1 200 євро 

2013-2014 рр. 

Розбудова спроможності 

щодо збереження 

біорізноманіття в 

Україні:  мережева та 

освітня підтримка 
 

Conservation.in.ua/eng 

У рамках цієї співпраці ми створюємо та розповсюджуємо комплексний 

набір навчальних матеріалів зі збереження біорізноманіття, 

призначених  для студентів та випускників вищих навчальних закладів, 

працівників заповідників та бізнесу. Також протягом півтора років 

проекту створено Всеукраїнську мережу освітян та практиків зі 

збереження біорізноманіття. 

Посольство Нідерландів,  

MAVA Foundation pur la 

Nature 

4 915 євро 

липень 2012 - 

серпень 2014  

Екостежка 

«Журавлинна» 
http://conservation.in.ua/e

ng/projects/nashi_proekti 

Мета цього проекту - підвищення обізнаності місцевих громад щодо 

збереження біорізноманіття. З цією метою здійснюється облаштування 

екостежки та проведення природничої школи у Міжріченському 

регіональному ландшафтному парку. Протягом природничої школи 

експерти–знавці ссавців, членистоногих, земноводних, рептилій, птахів 

та рослин проводитимуть майстер-класи із визначення видів та збору та 

моніторингу біотичних даних. 

Посольство Нідерландів, 

Програма «Матра» 

серпень 2010 -  

жовтень 2011  

День Землі 2010 р. 

Основний захід проекту - святкування Дня Землі 2010 у Києві, Білій 

Церкві, Харкові та Львові. Захід включав концерти, фото-виставки, 

спортивні ігри, семінари, ярмарки екологічно безпечних товарів, 

вегетаріанське частування, розповсюдження інформаційних листівок та 

екскурсії в парках. 

Фонд розвитку демократії 

Посольства США в 

Україні 

квітень 2010 - 
червень 2010  

«350ppm» 
Об’єднання активістів з метою пропагування зменшення рівня викидів 

парникових газів у атмосфері до безпечного.  
ПРООН-Україна 

24 жовтня 

2009 р. 

10.10.2010 

10 жовтня цього року (10.10.2010 р.) проходило глобальне святкування 

Всесвітнього дня дій на захист клімату. Ініціативна група організувала 

проведення Безкоштового ярмарку (безкоштовний обмін старими 

речами та одягом), майстер-класи з приготування вегетаріанських страв, 

прибирання парків, збор одягу та речей для дітей-сиріт, а також 

розповсюдження еко-торб у супермаркетах.  

Boell, НЕЦУ, Посольство 

Норвегії 
жовтень 2010  

Джаз Коктебель З 2003 року Коктебель Джаз Фестиваль, який щорічно проводиться у Фонд розвитку демократії вересень 2010  

http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/?10687/Building-capacity-for-biodiversity-conservation-in-Ukraine
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/?10687/Building-capacity-for-biodiversity-conservation-in-Ukraine
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/?10687/Building-capacity-for-biodiversity-conservation-in-Ukraine
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/?10687/Building-capacity-for-biodiversity-conservation-in-Ukraine
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Коктебелі (Крим, Україна), швидко став найбільшим музичним заходом 

України. Екологічна програма Джаз Коктебелю була розроблена 

Екоклубом «Зелена Хвиля» та ініціативою «КліматІнфо». Протягом 

фестивалю проводилося дослідження щодо впливу заходів в рамках 

фестивалю, прибирання пляжів Коктебеля та розділення відходів на 

викиди парникових газів.  

при Посольстві США в 

Україні  

Трипільське коло, 

розбудова екологічної 

платформи 

Під час проведення фестивалю «Трипільське коло» Екоклуб «Зелена Хвиля» організував екологічну 

платформу. Основні заходи - розбільний збір сміття та семінари на екологічну тематику.  

1 - 4 липня 

2010 р. 

Green Drinks 

Це  місце зустрічі людей, які піклуються про навколишнє середовище.  На GreenDrinks люди мають 

можливість зустріти  колег, партнерів, майбутніх роботодавців або працівників.  Це місце, де в 

неформальній атмосфері люди діляться своїми ідеями, думками, а також презентують  проекти 

екологічного спрямування. 

жовтень 2009 - 

2012 

Збереження природи в 

Україні 

http://conservation.in.ua 

Мета: популяризація науки біозбереження в українському суспільстві. На сайті представлено 

інформацію для всіх, кого цікавить збереження довкілля. Студенти знайдуть інформацію про 

можливості працевлаштування та проходження практики, наукові поради та теми для досліджень. 

Науковці зможуть ознайомитися із поточними проблемами, що стосуються збереження природи в 

Україні та світі, та обговорити свої дослідження, публікації та проекти. Природоохоронні 

організації можуть поділитися своїм досвідом, знайти партнерів та запросити волонтерів. 

Журналісти знайдуть цікаві та «гарячі» теми. Активісти будуть здивовані тим, скільки існує 

можливостей бути на природі та водночас практикувати збереження довкілля. 

2009-2012 рр. 

Розробка інтернет-

порталу 
«Природні заповідники 

України» 
www.reserves.in.ua 

Розробка інтернет-порталу природних заповідників України. Основна 

задача проекту - проінформувати суспільство про природні заповідники 

України, можливості щодо відвідування, а також права та обов’язки 

відвідувачів. Сайт також є платформою для спілкування наукових 

спільнот, залучених до питань, що стосуються природних заповідників. 

ПРООН/ГЕФ Посилення 

управлінської та 

фінансової стабільності 

системи національних 

природних заповідників 

України 

2008-2009 рр. 

 

Основна мета проекту - підвищення екологічної обізнаності молоді, 

залучення молоді до вирішення екологічних проблем та впровадження 

принципів сталого розвитку у життя.  

Heinrich Boell Siftung, 

Україна 
2008 р. 

Проект «За чисту Кампанія з підвищення обізнаності студентів київських вишів про зміну «Тетрапак-Україна» 2007 р. 

http://conservation.in.ua/
http://www.reserves.in.ua/


НУО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля»  

 

Контактні дані: 

contact@ecoclubua.com 

www.ecoclubua.com 

 Банківські реквізити: 

36174854, № рахунку (євро) 26003328752100  

в АТ «Укрсіббанк»  

МФО 351005    SWIFT KHABUA2K  

 

Україну» клімату. Протягом 5 тижнів проводилися покази фільмів про зміну 

клімату в 10 ВНЗ міста Києва.  

Пропагування концепції 

зеленого офісу серед 

українських установ  

 

Проект «Пропагування концепції зеленого офісу серед українських 

установ» має на меті впровадження основних принципів сталого 

розвитку у Стратегію Києво-Могилянської академії та концепції 

зеленого офісу - у її повсякденну роботу. Загальна мета полягає у 

пропагуванні цієї управлінської філософії серед інших українських 

установ. 

Британська Рада 
червень 2006 - 

червень 2007  

Екопортал 

ecoclubua.com 

Портал екологічних новин, на якому люди можуть розповсюджувати 

принципи сталого розвитку в усіх сферах суспільного життя. 
 

жовтень 2006 - 

триває 

 

 

http://www.greenoffice.ukma.kiev.ua/node/55
http://www.greenoffice.ukma.kiev.ua/node/55
http://www.greenoffice.ukma.kiev.ua/node/55

