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Вступне слово 
 

2020 рік не можна  назвати найпростішим 

роком нашого професійного життя; це був рік 

зростання, долання внутришніх та зовнішніх 

перешкод, рік маленьких перемог над собою. 

Необхідність переходити на дистанційну 

роботу, змінювати плани робочих та 

навчальних поїздок, перероблювати бюджети 

проєктів, вчитися не бачити одне одного та 

своїх бенефіціарів так часто, як хотілося би – це 

було викликом, що ми успішно здолали завдяки плідній праці, довірі та 

згуртованості нашої маленької команди.    

Зростаючи, ми продовжували поглиблювати наші основні 

стратегічні напрямки діяльності, але найбільше можемо пишатися 

здобутками у напрямку екологічної освіти для сталого розвитку. Ми 

охопили заняттями Екошколи всі регіони України, продовжували 

розповсюджувати ігровий метод екологічної освіти через презентації на 

онлайн заходах для вчителів EdCamp, видали кілька аналітичних 

матеріалів на тему екологічних ігор та екоосвіти, та надали можливість 

побачити світ першому в Україні навчально-методичному комплексу з 

кліматичної освіти «Кліматична абетка» для початкових класів.  

Разом з тим, ми успішно стартували з практично орієнтованим, але 

дуже аналітичним проєктом з інвентаризації міських зелених насаджень, 

що вже з перших днів отримав багато уваги та підтримки серед дотичних 

до проблеми фахівців, активістів та спільнот.  

Але чи не найважливішим досягненням цього року можна вважати 

непомітну ззовні, але грунтовну роботу над оновленням «серця» 

організації – нашим статутом. Оновлення статуту було розпочато ще 

у грудні 2019; влітку 2020 року зареєструвати зміни завадив каратин. У 

другій половині 2020 роботу над статутом було успішно завершено з 

юридичною підтримкою за сприяння міжнародного фонду «Відродження». 

Із великим натхненням ми йдемо вперед і кличемо з 

собою до важливої подорожі в спільне безпечне й екологічне 

майбутнє. Розвиваємось, зберігаючи природу! 

 Олександра Халаїм 

 голова ГО УЕК «Зелена Хвиля»  
contact@ecoclubua.com 
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Про організацію 

Громадська організація «Український екологічний клуб «Зелена 

Хвиля» – це команда професійних екологів, тренерів та активних 

учасників екологічного руху в Україні.  

    Ми діємо з 2008 року.  

Місія: Заради майбутнього людства, й зокрема прийдешніх поколінь, 

зберігаємо природне навколишнє середовище й сприяємо зменшенню 

негативного впливу на довкілля через популяризацію екологічного 

способу життя й навчання дітей та дорослих.   

Девіз: Жити екологічно: зелене світло – зеленим ідеям! 

Наші цінності 

 Чесність. Члени організації ведуть екологічний спосіб життя, який просувають 

в суспільстві.  

 Невимушений екоактивізм. М’який підхід допоможе людям навчитися еко-

відповідальності.  

 Професіоналізм. Кожен працівник організації прагне високого 

професіоналізму у виконанні своїх обов’язків. Ми невпинно навчаємось і 

підвищуємо кваліфікацію. 

 Достовірність. Зелена Хвиля завжди перевіряє інформацію, якою оперує в 

своїй діяльності, і протидіє недоброчесності та маніпуляціям екологічними 

даними.  

 Підтримка. Підтримуємо екологічні ініціативи людей, організації, 

неформальних груп. Підтримуємо ініціативи членів організації, експертів та 

волонтерів.  

Напрямки діяльності 

 Освіта для сталого розвитку (впровадження ігрового методу в 

екологічну освіту); 

 Екологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу 

(впровадження ідеї зеленого офісу в роботу організацій); 

 Адвокація екологічної освіти; 

 Протидія зміні клімату (громадський активизм та наукові дослідження з 

ролі міського озеленення в створенні комфортного мікроклімату для 

місцевих жителів); 

 Підтримка екологічних суспільних ініціатив. 
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Членство у національних і міжнародних мережах, 

співпраця 

 з 2019 року член Міжнародної кліматичної мережі (регіон Східна Європа, 

Кавказ, Центральна Азія): CAN ВЕКЦА 

 з 2019 року організація має статус спостерігача Рамкової конвенції ООН зі 

зміни клімату. 

 з 2014 року член Української кліматичної мережі (УКМ). В рамках співпраці 

бере участь у щорічних зборах, голосуванні та роботі у напрямку освіти і 

адаптації до зміни клімату.  

 співпраця з Дунайсько-Карпатською програмою WWF International (з 

листопада 2014). 

 у 2013 першою ГО в Україні отримала статус NGO – National supporter 

of Gold Standard в Україні, може брати участь у громадських слуханнях та 

офіційно надавати свої коментарі щодо проектів, які скорочують викиди 

парникових газів і сприяють сталому розвитку та які подаються на 

сертифікацію Gold Standard. 

 з 2010 року член Глобального договору ООН в Україні 

 

https://infoclimate.org/
http://climategroup.org.ua/
http://www.goldstandard.org/
http://www.globalcompact.org.ua/UA/about/what
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Організаційна структура ГО УЕК «Зелена Хвиля»  

 

Кількість членів Організації: 11, з них штатних працівників - 5 

Наглядова Рада: Наталія Гозак, Олександр Баськов, Дзвеніслава Качур, Анна 

Жовтенко, Олена Тарасова-Красієва 

Ревізійна Комісія: Ірина Санковська, Галина Михальчук 

Зміни до Статуту: 

 Ст. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: додано назву організації англійською мовою 

 Ст. 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: упорядковані, 

актуалізовані та приведені у відповідність до поточних вимог законодавства 

пп 2.3 та 2.4 

 Ст. 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, 

ПРОЦЕДУРА, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: скасовано керівний орган Раду 

Організації, введено Наглядову Раду та Виконавчого Директора, а також 

Ревізійну комісію. Розмежовані повноваження Голови Організації і 

Виконавчого директора 

 Ст. 10. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ: доповнена пунктом про 

право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку 

Оновлення юридичної адреси: 02144, Київ, проспект Петра Григоренка, 38а, 

кв. 26 
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НАШІ ПРОЄКТИ 

ПРОТИДІЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ: проєкт «Можливості прозорої, 

партисипативної та дієвої інвентаризації зелених зон Києва 

задля адаптації міста до зміни клімату» 

 

 Період реалізації: грудень 2020 – квітень 2021 

 Мета: створення аналітичних та технологічних передумов для започаткування 

інтерактивної партисипативної та прозорої 

системи інвентаризації зелених насаджень міста 

Києва на основі технічних рішень відкритої 

платформи i-Tree, задля довготермінового 

покращення адаптивних можливостей міста до 

хвиль тепла та інших негативних локальних 

проявів зміни клімату. 

 Партнери: Davey Tree Expert Company 

(розробники продуктів i-Tree www.itreetools.org 

США), аналітичний центр Cedos, ГО «Екопарк 

Осокорки» 

 Фінансова підтримка - Міжнародний фонд «Відродження» та Посольство 

Швеції в Україні в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації 

в Україні (EPAIU) 

 Основні результати:  

- Короткий аналітичний звіт «Управлінська, правова та інформаційна база 

щодо  інвентаризації міських зелених насаджень в Україні та місті Києві» 

- Перекладені українською та адаптовані навчальні матеріали з користування 

відкритою платформою i-Tree Eсо для інвентаризації міських зелених 

насаджень  

- Проведена пілотна інвентаризація ділянок зелених зон Києва за допомогою 

i-Tree Eсо за участі зацікавлених сторін 

- Проведено фокус-групове інтерв’ю з потенційними користувачами i-Tree  

- Полісі-бріф презентований на фінальній прес конференції  

 

Дослідницька група: 

1. Олександра Халаїм, ГО УЕК “Зелена Хвиля», координаторка проєкту 

2. Олена Забарна, Центральний Європейський Університет 

3. Анастасія Скок, ГО УЕК «Зелена Хвиля», Національний університет 

«Києво-Могилянська академія» 

4. Денис Триліс, ГО УЕК «Зелена Хвиля», Національний університет 

біоресурсів та природокористування України 

 

Більше про проєкт за посиланням. 

https://ecoclubua.com/2021/02/i-tree-eco-ukraine-startuyemo/
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДЛЯ МОЛОДІ: проєкт «Екошкола» 
 

АТ «Фармак» спільно з ГО УЕК «Зелена Хвиля» з 2018 

року створили та проводять серію позашкільних занять з 

екоосвіти для середньої та старшої школи.  

Мета – об’єднання та створення екологічного активу 

молодіжної спільноти міста, популяризація екологічного 

способу життя серед молоді й підвищення культури 

ресурсо- та енергозбереження в усіх містах України.  

Фінансування та ідея - АТ «Фармак»  

2019-2020 н.р.: створення та модерація освітньої Інтернет-платформи 

дистанційного навчання «Екошкола» 

https://ecoschool.com.ua/ Більш ніж 1000 

учнів з різних міст та селищ  України 

взяли участь у навчанні на онлайн 

платформі у 2019-2020 н.р. 

 

Проведено конкурс кращих шкільних 

еко проєктів, 5 шкіл – переможців 

отримали гранти на реалізацію (Суми, 

Шостка, Мирноград, Новоярів, 

Решетилівка) 

 

У 2021-2022 навчальному році платформа стартує з березня 2021. 

 

Більше про проект та його 

реалізацію ви можете 

дізнатися на офіційній 

фейсбук сторінці Екошколи: 

https://www.facebook.com/EcoschoolFarmak/ 

 

https://ecoschool.com.ua/
https://www.facebook.com/EcoschoolFarmak/
https://www.facebook.com/EcoschoolFarmak/
https://www.facebook.com/EcoschoolFarmak/
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА: Розробка шкільних навчально-

методичних комплексів з кліматичної освіти  

 

 

Восени 2020 року в рамках проєкту з 

інституційного розвитку Ірина Санковська, 

експертка ГО УЕК ЗХ, викладачка Інституту 

післядипломної освіти Київського університету ім. 

Б.Грінченка створила першій в Україні навчально-

методичний комплекс за вибором «Кліматична 

абетка» для учнів 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

За підтримки Української Кліматичної Мережі, 

методичні матеріали курсу з питань термінологічної 

та наукової відповідності було опрацьовано Ольгою 

Григорівною Шевченко, доктором географічних 

наук, доцентом кафедри метеорології та кліматології 

КНУ ім. Т. Шевченка.  

Суттєвою допомогою, яка «атмосферно» 

передувала появі програми, стала  Концепція Нової 

української школи, одна з наскрізних ліній – «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» та окремо «виписана» екологічна компетентність. 

З лютого 2021 року НМК «Кліматична абетка» проходила апробацію у трьох 

паралельних четвертих класах ТОВ «Ліко-школа» міста Києва. 

 

Напрямок «Екологічні вікторини»   
 

З серпня 2020 ГО УЕК «Зелена Хвиля» в 

рамках проєкту з інституційного розвитку 

проводить щомісячні вікторини для 

відвідувачів Фейсбуку про екологічні дати 

року з призами переможцям.    

Впродовж 3 тижнів на фейсбук сторінці 

організації робляться пости, присвячені 

екологічним подіям даного календарного 

місяця 

За цими постами складається вікторина з 

питаннями та робиться оголошення про книгу - 

приз переможцю. Відповіді збираються 

впродовж тижня. Оголошення переможців та 

нагородження відбувається на фейсбук-сторінці                         

 

                                  Проєкт координує Ірина Санковська 
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ 2020  
 

 Короткий аналітичний огляд “Екологічна освіта для сталого 

розвитку з питань зміни клімату у дошкільній, середній, 

позашкільній та вищій освіті України” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оглядова публікація "Настільні екологічні ігри – що випадає у топ 50 

за пошуком в Інтернеті?" 

 

 

 

 

https://ecoclubua.com/2020/04/ekologichna-osvita-dlya-stalogo-rozvytku-z-pytan-zminy-klimatu-u-doshkilnij-serednij-pozashkilnij-ta-vyshhij-osviti-ukrayiny/
https://ecoclubua.com/2020/04/ekologichna-osvita-dlya-stalogo-rozvytku-z-pytan-zminy-klimatu-u-doshkilnij-serednij-pozashkilnij-ta-vyshhij-osviti-ukrayiny/
https://ecoclubua.com/2020/04/ekologichna-osvita-dlya-stalogo-rozvytku-z-pytan-zminy-klimatu-u-doshkilnij-serednij-pozashkilnij-ta-vyshhij-osviti-ukrayiny/
https://ecoclubua.com/2020/03/nastilni-ekologichni-igry-shho-vypadaye-u-top-50-za-poshukom-v-interneti/
https://ecoclubua.com/2020/03/nastilni-ekologichni-igry-shho-vypadaye-u-top-50-za-poshukom-v-interneti/
https://ecoclubua.com/2020/04/ekologichna-osvita-dlya-stalogo-rozvytku-z-pytan-zminy-klimatu-u-doshkilnij-serednij-pozashkilnij-ta-vyshhij-osviti-ukrayiny/
https://ecoclubua.com/2020/03/nastilni-ekologichni-igry-shho-vypadaye-u-top-50-za-poshukom-v-interneti/
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ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ: проєкт 

«Через власний розвиток до позитивних еко-змін у 

суспільстві» 

Проєкт виконується з вересня 2019 по квітень 2020 (1 етап) та з липня 

2020 по серпень 2022 (2 етап) в межах Ініціативи з розвитку екологічної 

політики й адвокації в Україні та програми «Підвищення організаційної 

спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в 

екологічній сфері» (EPAIU) що здійснюється Міжнародним фондом 

“Відродження” за фінансової підтримки Швеції. 

Ініціатива спрямована на 

розвиток інститутів громадянського 

суспільства – інституційно спроможних, 

з доброчесним управлінням, підзвітних 

та визнаних в екологічній спільноті – які 

зможуть сприяти реформам в Україні 

через впровадження екологічних 

політик і здійснення адвокаційних 

заходів на захист довкілля.  

Мета проєкту - посилення 

спроможності організації, впровадження належної системи управління організації, 

виконання  напрямів стратегічного плану у сфері захисту довкілля, розвиток 

аналітичної і адвокаційної діяльності,  посилення системи фінансового 

менеджменту. Загальний бюджет - 90 000 дол. США.  

Основні напрямки другого етапу: 

o Розробка та впровадження 

процедурних документів (оновлення Статуту 

та посадових обов’язків для персоналу);  

o Посилення інституційної 

спроможності (тренінги на 

командоутворення, консультації з HR 

фахівцем, навчання з фасилітації 

стратегічних сесій та навчальних форматів; 

навчання інструментам Google tools тощо);  

o Посилення технічної бази, оновлення 

сайту, створення YouTube каналу; 

o Адвокація питань у межах стратегічних 

напрямків роботи організації. 

 

https://www.facebook.com/ecoclubua/posts/2426963847340997
https://www.facebook.com/ecoclubua/posts/2426963847340997
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Короткий фінансовий звіт 

 

№ Назва проєкту Дати  
Джерело 

фінансування 
Отримано, 

грн 

1 Проєкт «Екошкола»  
01.01.2020 - 
31.12.2020 

Отримано від 
ПрАТ «ФАРМАК»  

315 886  

2 Проєкт МФВ SG53717 
«Через власний розвиток 
до позитивних еко-змін у 

суспільстві»  

01.01.2020 - 
28.04.2020 

2га частина 
підготовчого 
гранту EPAIU 

90 842  

3 
01.07.2020 - 
31.12.2020 

2 транші основного 
гранту EPAIU 

823 846  

4 

Проєкт МФВ  №SG53946 
«Можливості 

інвентаризації зелених 
зон Києва» 

15.12.2020 – 
14.05.2021 

Додаткова 
грантова програма 

EPAIU 
244 092  

5 Продаж екологічних ігор 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

Окремі замовлення 13 085  

Надходження на рахунки Організації з усіх проєктів  1 487 751  

Витрати на виконання всіх проєктів та утримання 
Організації  

1 038294  
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Наша команда - 2020 

 

Михальчук Злата  

Кравченко Оксана  

Бановська Ольга  

Санківська Ірина  

Шлапак Микола 

Скок Анастасія 

Лілія Юрків 

Река Тетяна 

Іван Волошин 

Мальва Дорошенко 

Халаїм Олександра  

 

 

Київ 2020 


