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ПРО ЕКОЛТАВУ

Офіс розміщено в Полтаві. Працюємо по всій Україні.

НАША МІСІЯ: МИ ДОПОМАГАЄМО
ГРОМАДАМ УПРОВАДЖУВАТИ
ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ТА СТАВАТИ
ПРИРОДООРІЄНТОВАНИМИ
Еколтава — незалежне об’єднання експертів і
екологічних активістів, створене в 2013 році.
Напрямки діяльності:
а
 даптація до зміни клімату;
у
 провадження екологічних рішень у громадах;
п
 родовольча та гуманітарна безпека громад;
с талий енергетичний розвиток;
р
 аціональне поводження з відходами та їх мінімізація;
е
 кологічне просвітництво;
р
 озвиток активізму.

СКЛАД КОМАНДИ
В 2021 РОЦІ:
У 2021 році команда Еколтави налічувала 15 член_кинь, включаючи: член_кинь
організації, штатних працівниць, залучених експерт_ок і Правління організації.
Експертиза фахів_чинь організації охоплює сфери поводження з відходами,
кліматичної адаптації та біорізноманіття, переходу на відновлювані джерела
енергії, впровадження екологічних рішень і розвитку активізму.
У листопаді 2021 року команду Еколтави підсилила нова виконавча директорка —
Юлія Мельник, експертка з питань енергетики та клімату, кампейнерка й
адвокатка кліматичних рішень в Україні та регіоні Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії, яка є також співзасновницею організації.

5

Звіт діяльності за 2021 рік

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК НАВЧАННЯ

2021 рік пройшов під егідою організаційного, експертного
й особистісного розвитку команди Еколтави.

Завдяки підтримці МФ “Відродження”
ми підвищили свою експертність із питань:



налагодження внутрішньої системи
проєктного та тайм-менеджменту;



оцінки виконання внутрішніх політик і



напрямків діяльності організації;



застосування інструментів RBM
менеджменту;



виконання якісних аналітичних і



соціологічних досліджень;



мистецтва публічних виступів;



володіння англійською мовою.

Окремі член_кині команди посилили
свою спроможність у напрямках:



налагодження менеджменту відходів у
муніципалітетах;



створення та функціонування
енергетичних кооперативів;



SMM-менеджменту.

Протягом року експерт_ки Еколтави здійснили ряд
закордонних і всеукраїнських поїздок щодо обміну
досвідом із партнерськими організаціями.
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РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА КАМПАНІЯ В СФЕРІ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Упродовж січня-липня 2021 року за підтримки Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ відбулася низка інформаційнопросвітницьких заходів (Круглі столи, тренінги та фестивалі)
для представників Чорнухинської, Пирятинської. Гребінківської та
Новооржицької ТГ Полтавської області, спрямованих на налагодження
ефективної системи менеджменту відходів і запровадження
інструментів міжмуніципальної співпраці між громадами.

ЗАХОДАМИ ІНФОРМАЦІЙНОПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ
БУЛО ОХОПЛЕНО:


представників муніципалітетів 4-х громад
і місцевого бізнесу;



38 старостатів (223 особи), які долучилися

до прибирань;



вчителів 52 шкіл, які пройшли тренінг

“Сортувати не можна нехтувати” та
провели відповідні уроки для своїх учнів із
використанням гри “Екомемо”;



близько 25 шкіл взяли участь у конкурсі зі

збору вторсировини “Збери більше!”, де троє
кращих отримали цінні подарунки;



Екофестивалі відвідали близько 1750 осіб із 4-х

громад Проєкту.
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ВІДРОДЖЕННЯ ЛІСОСМУГ
У січні 2021 року за результатами двоетапного конкурсного відбору серед громад Полтавської області на участь у Проєкті
“Відродження лісосмуг” було відібрано Новоселівську та Градизьку ОТГ, які завдяки впровадженню цього пілотного проєкту
отримають можливість залучити додаткові інвестиції на впровадження розробленого Плану відновлення лісосмуг, що
допоможе зокрема укріпити берегову лінію вздовж річки Дніпро й уникнути екологічної катастрофи, масштаби та наслідки
якої є непередбачуваними як для Полтавської області, так і України зокрема.

У РАМКАХ ПРОЄКТУ
«ВІДРОДЖЕННЯ
ЛІСОСМУГ» ЗДІЙСНЕНО:


збір вихідних даних: дані з архівів громад

щодо первісного стану лісосмуг (подекуди
з архівів фермерських господарств,
адже колишні колгоспи були значними
балансоутримувачами лісосмуг);



оцифрування топографічних схем;




порівняльний аналіз щодо визначення

територій знищення лісосмуг: відбулося
графічне накладання карт територій громад із
лісосмугами в їх первісному стані на карти, які
відображають сучасний стан територій громад.
Визначено території втрачених лісосмуг.



підготований “Звіт із дослідження стану

лісосмуг у Градизькій і Новоселівській ОТГ із
використанням GIS”.

НАСТУПНИМ ЕТАПОМ Є ПІДГОТОВКА ПРОГРАМИ
З ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОСМУГ ДЛЯ ГРОМАДПАРТНЕРОК ПРОЄКТУ.
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ГРОМАДСЬКА
ОЦІНКА ПДСЕР
М. СУМИ

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ
ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ПЛАНУ М. СУМИ
Протягом червня — грудня 2021 року за підтримки
ГО «Центр екологічних ініціатив «ЕКОДІЯ» нашими
експертками здійснено аналіз Плану дій сталого
енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року на
основі «Методики громадської оцінки ПДСЕРк
територіальних одиниць Східного партнерства».

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ
СТОРОНИ ГОЛОВНОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

М. СУМИ
Звіт за результатами громадського аналізу Плану дій сталого
енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року

За результатами громадського аналізу ПДСЕР м. Суми підготовлено Звіт «Сильні та слабкі сторони головного
енергетичного плану м. Суми» з розгорнутою оцінкою документу за 11 індикаторами та наданням рекомендацій
щодо підготовки оновленого ПДСЕРк. Серед основних рекомендацій до врахування зазначено наступні:


включати до розрахунків усі основні джерела викидів (наприклад, промисловість);



ставити більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії;



застосовувати інтегрований підхід до пом’якшення наслідків і адаптації до зміни клімату;



надавати містянам доступ до безпечних і доступних джерел енергії, включаючи програми модернізації



житлового фонду задля подолання енергетичної бідності населення.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
У РАМКАХ ШОСТОГО УРБАНІСТИЧНО-КУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ:
«МАЙСТЕРНЯ МІСТА 2021» «РАЗОМ, А НЕ ОКРЕМО»
11 вересня 2021 року в рамках проєкту “Інтегрований розвиток міст в Україні” за фінансової підтримки урядів Німеччини та
Швейцарії командою Еколтави створено Екологічну інсталяцію “Пакет із пакетами пакетів”, метою якої було:

ПО ЗАВЕРШЕННЮ
БІЛЬШЕ 1000
ЗІБРАНИХ
ПАКЕТІВ БУЛО
ЗДАНО В ПУНКТ
ПРИЙМАННЯ
ВТОРСИРОВИНИ
В М. ПОЛТАВА
ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ
ВІДПРАВКИ
НА УТИЛІЗАЦІЮ.

01

привернення уваги мешканців Полтави до проблеми надмірного

02

надання рекомендацій щодо екологічних, багаторазових

використання поліетиленових пакетів у побуті;

альтернатив.

У центральній частині міста біля театру ім. Гоголя
ми розмістили інсталяцію — великий пакет для
пакетів і надали можливість мешканцям нашого
міста позбутися використаних поліетиленових
пакетів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
“МІЙ СУСІД —
СМІТТЄЗВАЛИЩЕ”
Із серпня 2021 по січень 2022 в рамках дослідження
“Екологічно-соціальна дискримінація населення за
фактором проживання біля сміттєзвалища” команда
на прикладі жителів с. Макухівка дослідила, як саме на
соціальну й екологічну складову життя людей впливає
наявність сміттєзвалища поруч.

Метою дослідження
було спростування
чи підтвердження
факту, що проживання
біля сміттєзвалища
негативно впливає на
здоров’я та соціальне
життя людей.
Дослідники_ці проаналізували порушення Правил
експлуатації полігонів побутових відходів і ДБН полігонів
ТПВ, законодавчо-нормативні акти та Закон України у сфері
довкілля, проаналізували ринкові ціни на нерухомість у с.
Макухівка, встановили датчик-пиломір для моніторингу
якості повітря та дослідили питну воду децентралізованого
водопостачання, яку люди споживають для господарських
потреб. Хімічний аналіз води показав перевищення за
вмістом нітратів, фторидів, загального заліза, а також
наявність у воді важких металів — марганцю та хрому.

“ЕКОЛТАВА” БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИ АДВОКУВАТИ
ЗАКРИТТЯ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЮ ПОЛТАВСЬКОГО
ЗВАЛИЩА, А ТАКОЖ ПРОВЕДЕННЯ В С. МАКУХІВКУ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОГОНУ З ЧИСТОЮ
ПИТНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
«ЕНЕРГІЯ ЗМІН: ВЗАЄМОДІЙ 2021!»

29-30 жовтня 2021 року Еколтава провела Всеукраїнський форум «Енергія змін: Взаємодій 2021!». Захід відбувся за фінансової
підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та Дитячого фонду ООН (UNICEF). У рамках проєкту отримано
154 заявки на участь. Із-поміж них відібрано до участі в заході 67 осіб, більшість — молоді активісти України.
Протягом двох днів відбулося 15 паралельних сесій, де ми торкалися тем кліматичної та соціальної справедливості, зміни
клімату в Україні, історії та сьогодення кліматичного руху, говорили про екологічно відповідальний бізнес, рішення з
адаптації до зміни клімату, боротьбу за збереження лісів, судові справи проти деревообробних заводів, експедиції в
пошуках чистої води в Україні, моніторинг якості повітря й інші теми.
Спільно з учасниками ми приєдналися до акції «McDonald’s, припини нищити парки!», щоби підтримати екоактивістку
Надію Паливоду, яка оголосила голодування проти знищення в Кропивницькому Центрального скверу.

ОЧІКУЄТЬСЯ, ЩО ЦЕЙ ЗАХІД
МАТИМЕ ПРОДОВЖЕННЯ
НА ЩОРІЧНІЙ ОСНОВІ ТА
СЛУГУВАТИМЕ ПІДҐРУНТЯМ
ДЛЯ РОЗВИТКУ НИЗОВОГО
АКТИВІЗМУ В УКРАЇНІ.
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«САФАРІ ДЛЯ ГРОМАД»
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ

Упродовж 19-31 липня у
межах проєкту «Сафарі
для громад» ПРООН
в Україні, за співпраці
з ГО PLATO / ПЛАТО,
Еколтава навчала всіх
охочих протидіяти
наслідкам погодних
катаклізмів і
нераціональному
використанню ресурсів
із використанням
природоорієнтованих
рішень.

За можливість реалізувати проєкти
змагалося 19 команд із Рівного, Полтави,
Кропивницького, Червонограда
та Мирнограда. За результатами
експертного оцінювання перемогу
здобули дві команди з Рівного та по одній
із Мирнограда та Кропивницького.
Загалом у 2021 році проєкт
масштабувався на всеукраїнський рівень:
участь в онлайн-навчанні взяли 291
учасник/ця зі 108 населених пунктів
України, 127 із них отримали сертифікати
сафарі-амбасадорів після успішного
завершення курсу.

Звіт діяльності за 2021 рік
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«СВЯЩЕННА ЕКОНОМІКА»
ПІДТРИМКА ПЕРЕКЛАДУ ТА ВИДАВНИЦТВА КНИГИ

У 2021 році члени команди “Еколтави” Максим
Макуха й Антон Нестеренко виконали переклад
книги “Священна економіка” — другого,
доповненого видання однойменної книжки
авторства Чарльза Айзенстайна. У своїй роботі
Айзенстайн пояснює, як сформувалися передумови
нинішньої світової економічної кризи, чому
статки багатіїв ростуть, а доходи простих людей
зменшуються. Також автор розповідає, як можна
змінити ситуацію завдяки діям на місцевому та
державному рівнях.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ ВІДБУЛАСЯ 22 ГРУДНЯ
2021 РОКУ В ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ
“МІСТОХАБ”. ПЕРЕКЛАД ВИЙШОВ НАКЛАДОМ
200 ПРИМІРНИКІВ. МОВА ВИДАННЯ — РОСІЙСЬКА,
ОСКІЛЬКИ ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ, ЩО РЕГІОНОМ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СТАНУТЬ У ПЕРШУ ЧЕРГУ
КРАЇНИ СНД.
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МЕРЕЖУВАННЯ

АДИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛІМАТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

У листопаді 2021 року виконавчу директорку Еколтави Юлію Мельник було обрано
до Ради Української Кліматичної Мережі терміном на 2 роки.

CLIMATE ACTION NETWORK EASTERN EUROPE

А також до Ради Climate Action Network Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia.

У РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З УЧАСТЮ
В ЦИХ МЕРЕЖАХ, КОМАНДА ЕКОЛТАВИ ПЛАНУЄ
ПРОСУВАТИ КЛІМАТИЧНІ РІШЕННЯ НА РІВНІ
ГРОМАД, А ТАКОЖ ЗАЙМАТИСЯ АДВОКАЦІЄЮ
БІЛЬШ АМБІТНОЇ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ЯК НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ, ТАК І НА
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ.
КРІМ ЦЬОГО, ЦЕ ЧУДОВІ ПЛАТФОРМИ, ЩОБИ
ДІЛИТИСЯ ДОСВІДОМ І ШУКАТИ ЕКСПЕРТІВ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
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КОМАНДА

ЮЛІЯ МЕЛЬНИК

МАРИНА ЦИГРИК

ІЛЛЯ ЄРЕМЕНКО

ОЛЕНА АНГЕЛОВА

ВИКОНАВЧА ДИРЕКТОРКА

ВИКОНАВЧА ДИРЕКТОРКА

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ЧЛЕНКИНЯ ПРАВЛІННЯ

ДО 15\11\2021

АНДРІЙ ЖЕЛЄЗНИЙ

МАРИНА САДКІНА

ЮЛІЯ АВРАМЕНКО

АДЕЛІНА ЗАХАРЧЕНКО

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ

КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТІВ,

КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТІВ,

МЕНЕДЖЕРКА З ЛОГІСТИКИ

АНАЛІТИКИНЯ

КАМПЕЙНЕРКА

НАТАЛІЯ РОМА

МАКСИМ МАКУХА

АНТОН НЕСТЕРЕНКО

БУХГАЛТЕР

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

ПЕРЕКЛАДАЧ
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НАШІ ПАРТНЕРИ
2021 РІК
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАДХОДЖЕННЯ:
Залишок на 01.01.2021 р.

1 958 870,76 грн

Підтримка донорів

2 190 988,05 грн

 МФ «ВІДРОДЖЕННЯ», проєкт «Розвиток інституційної спроможності
ГО «ЕКОЛТАВА» задля адвокації кліматичних рішень»
 GIZ, «Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля»
 ГО «Центр екологічних ініціатив «ЕКОДІЯ», проєкт «Зміцнення
громадянського суспільства у здійсненні національної кліматичної політики»;
 Фонд ім. Г. Бьолля, фінансування всеукраїнської екологічної конференції
«Енергія змін 2021: Взаємодій!»
 МФ «ВІДРОДЖЕННЯ», грант «Екологічно-соціальна дискримінація населення
за фактором проживання біля сміттєзвалища»

ВНЕСКИ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ

0,00 грн

УСЬОГО:

4 143 936,88 грн

ВИТРАТИ, ВСЬОГО

3 447 594,20 грн

Заробітна плата

465 994,66 грн

Податки на Фонд Оплати Праці

102 518,81 грн

Оренда		

208 125,00 грн

Відрядження

6250 грн

Консультанти

210 625,00 грн

Витрати на заходи

433 063,63 грн

Професійні послуги

358 988,68 грн

Адміністративні витрати
Закупівля обладнання
Транспортні витрати

4 591,62 грн
316 565,3 грн
71 924,57

ДОПОМОГТИ ГРОМАДАМ ВПРОВАДЖУВАТИ
ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ТА СТАВАТИ
ПРИРОДООРІЄНТОВАНИМИ.
МІСІЯ “ЕКОЛТАВИ”

Україна, м. Полтава,
вул.Шведська, 2, офіс 519
office@ekoltava.org
+380 99 513 67 83

