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1.Про нас. Склад команди у 2018
Марина Цигрик - виконавча директорка
Маргарита Мостова - менеджерка з комунікацій
Максим Макуха - технічний фахівець
Надія Гроза - менеджерка з фандрейзингу
Наталія Рома - бухгалтерка
Сергій Антоненко - технічний фахівець у сфері поводження з відходами
Юлія Мельник - Голова Правління
Волонтери:
Антон Нестеренко
Маргарита Коптєва
Аделіна Захарченко
Антон Юрченко
Анастасія Пташинська
Анастасія Красноус
Євгенія Сокол
Христина Телефанко
Гущин Віталій
Анастасія Сердюченко
Надія Семеренко
2. Проєкти:
2.1. Прес-тури
У 2018 році Еколтава організувала прес-тур на Макухівське сміттєзвалище, прес-тур у
Мачухи та на виробництво “Системи модрнізації складівмодернізації(СМС)” .
Прес-тур у Мачухи та на виробництво “Системи модрнізації
складівмодернізації(СМС)”
У прес-турі прийняли участь понад десять громад, два телеканали та два видання.
Темою прес-туру було запровадження роздільного збору відходів у громадах на
прикладі Мачух та співпрацю з місцевим виробництвом сортувальних ліній - «Системи

модернізації складів». Керівництво ТОВ “Системи модернізації складів” провело
представникам ЗМІ екскурсію виробництвом.

Фото: 0532.ua - сайт міста Полтави

Прес-тур у Макухівку.
Еколтава організовала прес-тур на Макухівське сміттєзвалище присвячений відкритю
біогазової установки, що виробляє еклектроенергію зі звалищного газу.
Протягом року також відбулось декілька прес-турів з всеукраїнськими ЗМІ та за участі
депутата Остапа Єднака.
2.2. Кампанія по поводженню з відходами у Полтаві.
1 січня 2018 року по всій Україні у містах влада повинна була забезпечити роздільний
збір відходів. Проте в Полтаві цього не відбулося, саме тому Еколтава разом із
активістом Сергієм Антоненком подала позов до судупроти Полтавської міської ради
щодо поводження з ТПВу місті.
У рамках адвокаційної кампанії проводився краудфандингсеред жителів міста зібрано 
13995грн.спільний з УАЛ фотопроєкт“Я, моє життя і сміття”, який
акцентував увагу на проблемі сміття й відходів, що не сортуються і відтак
забруднюють довкілля.
Судова справа завершилась підписанням мирової угоди з Полтавською міською
радою. Влада погодилася спільно з Еколтавою розробити Програму поводження з
твердими побутовими відходами та ухвалити її, забезпечивши роздільне сортування
сміття у Полтаві та збір небезпечних відходів мобільним пунктом прийому - Екобусом.

2.3. Мережа Українських Сортувальних Ініціатив (МУСІ).
МУСІ – це форум, що зібрав представників громадських ініціатив і організацій,
діяльність яких пов’язана з популяризацією сортування, переробки та мінімізації
відходів.
Мета форуму - налагодження зв’язку між організаціями та ініціативами з різних
куточків країни у таких темах:

-

сортувальному просвітництві,
формуванні бази ініціатив, експертів, лідерів думок просвітницького
сортувального руху України
- формування спільної бази методичних матеріалів задля ведення більш якісної
просвітницької роботи серед населення.
У форумі взяло участь 30 осіб.
Після форуму Майстерня українських сортувальних ініціатив перетворилася на
Мережу, яку складають 10 громадських ініціатив та організацій:PLATO / ПЛАТО
(Львів),
ЧИСТО.Вишгород(Вишгород),Зелена генерація(Київ),Ekoltava(Полтава),
ЯСОРТУЮ(Харків),Зелена школа(Київ),Кольорові Відра - colorbins(Запоріжжя),
ISWA Young Professionals Group - Ukraine(Київ),ЗПП "Чисте місто"(Кривий Ріг),
PreciousLab(Черкаси).

2.4. Активуй енергію 2018, Полтава
Ініціативу направлено на привернення уваги до зміни клімату, кліматичних проблем у
місті, а також на розвиток “зеленого” активізму в Полтаві. В її рамках було реалізовано
три акції:
Тупік- 2 березня відбулася тусовка українських поетів і кліматичних активістів
(ТУПІК), де було презентовано проєкт, а місцеві поети читали вірші про зміну клімату.

День дій- 16 травня полтавці організували публічну майстерню з озеленення. Захід
присвятили до Міжнародного дня захисту клімату. Учасники майстерні
змайстрували дерев’яні горщики для квітів, посіяли в них улюблені рослини, готували
«зелені» смузі з соковитих трав і меду та переглядали кінострічку під зоряним небом
про актуальну проблему сьогодення – відчутну зміну клімату.
До акції приєдналося близько 100 полтавців, по завершенні майстеркласу учасники
забрали вже готові вироби додому, щоби прикрасити собі балкони та подвір’я. Також
до акції День Дій доєдналося 20 міст,кожне пропонувало свої активності.

Дій за клімат-акція, метою якої є об’єднання зусиль кожної країни та міста у протидії
кліматичним змінам. Хвиля кліматичної мобілізації прокотилася п'ятьма
континентами, відбулося понад 700 заходів, в Україні долучилося 17 українських
міст
: Полтава, Диканька, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Житомир, Київ,
Кам’янець-Подільський, Кременчук, Львів, Миколаїв, Вінниця, Рівне, Одеса, Черкаси,
Чернівці, Чортків, Хмельницький.
У Полтаві в парку «Перемога» організатори ініціювали арт-перформанс «7 чудес
відновлювальної енергетики (ВДЕ)»,під час якого полтавці разом із художницею
Мариною Герасименко зобразили на полотні енергетично незалежне місто
майбутнього.

2.5. Аналіз ПДСЕР
- Еколтава здійснила громадську оцінку ПлануДій Сталого Енергетичного
Розвитку Полтави(далі ПДСЕР) та визначила,наскільки він є дієвим.

В ході оцінювання, що відбувалося за спеціально розробленою ГО "Екоклуб"
методикою, ПДСЕР міста Полтави було присвоєно 8 балів із 24-х можливих.
За результатами аналізу, проведеного “Еколтавою”, визначено, що у документі замало
конкретних заходів із термінами реалізації та джерелами фінансування. Тому є
побоювання, що цілі по викидах не буде досягнено.

-

Зелені проєкти для шкілтаяк реалізувати свій зелений проєкт у школі.

Еколтава організувала тренінг для директорів шкіл “Зелені проєкти для шкіл” у Полтаві.
Вчителі отримали відповідь на питання:
- як знайти гроші та залучити спонсорів;
- де брати відповідальних виконавців і партнерів;
- за що братися в першу чергу на шляху до енергоефективності навчального закладу.
Саме навчальні заклади мають спроможність та всі механізми аби невідкладно почати
впроваджувати проекти у секторі енергоспоживання. Тому протягом двох днів директори
вчилися реалізовувати розроблені ними екологічні проєкти у своїх навчальних закладах.
Проект відбувався за фінансової підтримки Корпусу миру та з допомогою волонтерки від нього
- Реган Доукер.

2.6. 
UNEA
- Участь у міжнародних кліматичних переговорах СОP24 в Катовіце
9 грудня в Катовіце відбулися кліматичні переговори ООН та COP24та глобальний
кліматичний марш, який об’єднав понад 2000 кліматичних активістів зі всієї планети.
Представники Еколтави спільно з іншими українськими організаціями350.org Україна
,
Екодія,Українська Кліматична Мережатакож приєдналися до маршу.
Активісти вийшли на вулицю міста, щоб підтримати колег з України, Грузії та
Киргизстану, яким заборонили в’їзд до

країни та депортували з Польщі.
Також, троє членів команди Еколтави приєднались до Конференції ООН по зміні
клімату, в ролі наглядачів з боку громадськості.
Фото:
Оленка Ангелова (Helen Angelova).
-

Участь від імені України в Regional Consultative Meeting: Tallinn, Estonia

Представниця Еколтави Юлія Мельник взяла участь у заході 3–4 вересня 2018 року в
Талліні, Естонія, який був присвячений підготовці до четвертої сесії Асамблеї ООН по
навколишньому середовищу в Найробі, Кенія «Інноваційні рішення для екологічних
викликів та сталого споживання та виробництва».
2.7. Зелений табір у Карпатах 2018
Green Camp - щорічний табір, що обєднує екологічний рух України. У 2018 він
відбувся на просторі Дідова Хатчина у с.Яворів, Івано-Франківської області, з 2 по 6
серпня
.
Програму табору було спрямовано на синергію екологічного руху та насичено обміном
досвіду між ініціативами та організаціями, практичними навичками для громадської
діяльності, плануванням кампанії «100% ВДЕ» (переходу міст на відновлювані
джерела енергії), плануванням акції «Дій за клімат» (Rise for Climate Action) в Україні.
Всього у таборі взяли участь 53 учасники.

2.8 
Екофрендлі Кафе
«Eco friendly cafe» – це акція від ГО «Еколтава» для полтавських закладів харчування.
Відповідна ініціатива передбачає, що напої, які придбають у своє горнятко,
коштуватимуть дешевше, а це дозволить зменшити кількість використаних
одноразових паперових горнят і зберегти відповідні природні ресурси.
До акції долучилося 10 закладів.
2.9. 
Тренінг із кліматичної адаптації у Львові
У світі вже 100 міст офіційно оголосили про ціль справедливого переходу на чисту
енергетику. В Україні вже чотири кліматичні лідери — Львів, Чортків, Житомир і
Кам’янець-Подільський.
Команда “ЕКОЛТАВИ” разом із кліматологом та відомою науковицею Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка Ольгою Шевченко навчали
представників міст методики оцінки вразливості міського середовища до кліматичних
змін.
На форумі порушувалися такі питання:
● Як зміна клімату пов’язана з повсякденним життям сучасного міста?
● Оцінка вразливості міста до зміни клімату: для чого?
● Наскільки ваша громада адаптована до кліматичних змін: етапи проведення
оцінки вразливості міст
● Які дії потрібно виконувати та де для цього взяти ресурс.
● Вибір методики оцінки вразливості до змін клімату.

2.10 Акції:
- Флешмоб Мій Екорік
Флешмоб “52+1 кроки мого екосвідомого життя”. Щотижня ми публікували поради,
які дозволяють підвищити екологічну свідомість у повсякденному житті протягом
року.
- Марш за права тварин
30 вересня о 12:00 у Полтаві в Корпусному парку стартував Марш за права тварин,
покликаний об’єднати мешканців міста навколо гуманістичних цінностей і боротьби з
жорстоким ставленням до тварин. Ініціатором Всеукраїнського маршу за права тварин
є гуманістичний рух UAnimals.

- Крок за кроком
“Крок за кроком” – це інтерактивна мультимедійна серія уроків для дітей і дорослих на
теми сталого розвитку, біорізноманіття й екологічної культури. Матеріали розробили
експерти Регіонального екологічного центру (Угорщина) спільно з українськими
фахівцями.
В рамках ініціативи у полтавських школах відбувся міський конкурс малюнків на
екологічну тематику. А саме - розвиток міста в гармонії з навколишнім середовищем.
До ініціативи долучилося 28 шкіл та 192 учні.За результатами конкурсу оголошено
18 переможців, по три призові місця у кожній з п’яти категорій. Переможці
отримали корисні призи: портативні колонки, туристичні термопляшки та годинники.
3. Партнерство. З ким ми працювали в 2019.
Партнери:
350.org - Україна
Екоклуб
Екодія
Корпус миру США
Українська молодіжна кліматична асоціація (УМКА)
City Lab
Інша Освіта
Українська академія лідерства
Beetroot академія в Полтаві

Полтавська міська рада
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому.
Полтавська обласна рада
Інститут розвитку міста
Grass Coworking
Системи модернізації складів (СМС)
ЗМІ:
Факти ICTV
Суспільне UA: Полтава (телеканал і радіо)
ЗМ!СТ - інтернет-видання
Телеканал Центральний
ІРТ
Poltavske.TV
Членство у всеукраїнських мережах:
Українська кліматична мережа
Мережа Українських сортувальних ініціатив
CLEEN
4. Фінансові показники діяльності
Джерела фінансування
Донорські надходження:

Сума
(грн.)
521 718

● LINK Ukraine від Regional Environmental
Center (REC) (Угорщина): “
Центр Сталого
розвитку Полтавщини”

64 700

● ММГО “ЕКОКЛУБ”: “CLEEN”

13 487

● Єднання, ICAP:
“Грант з організаційного розвитку”

11 980

● Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні та
Green Global Grant Found: “Green Camp 2018”

170 981

● Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні:
“Тренінг з кліматичної адаптації у Львові”

260 570

Фінансова допомога від фізичних та юридичних осіб

27 530

Разом

549 248

Витрати:

Сума (грн.)

● Заробітна плата

27 000

● Податки у ФО праці

532,02

● Оренда

3 000

● Відрядження

0

● Консультаційні послуги

10 269,25

● Витрати на заходи

218 382,92

● Професійні послуги

164 255

● Бухгалтерські послуги

17 855,15

● Адміністративні витрати

23 081,05

● Закупівля обладнання

134 464,92

● Транспортні витрати

46 600

Разом:

645 440,32

ТЕКСТ
Маргарита Мостова
Маргарита Коптєва
Марина Цигрик

www.ekoltava.org
office@ekoltava.org
+38 099 92-99-794

