ПЕРЕЛІК
ЕКОЛОГІЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПЕРЕЛІК
ЕКОЛОГІЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

1

ВЕГО «МАМА-86»

Вул. Васильківська 37, 7Ганна Голубовська- - підготовка аналітичних документів
Онісімова
- адвокація для просування реформи екологічного й поверх, м.Київ, 03022
Телефон: (067) 403-26-09,
врядування в Україні
Сайт: www.mama-86.org
e-mail: info@mama86.org.ua

2

ГО «Всеукраїнська
екологічна ліга»

Тимочко
Тетяна
Валентинівна,
голова

Екологічна політика та збалансований розвиток,
Екологізація секторів економіки, Енергетика,
Сільське господарство, Транспорт, Промисловість,
Освіта та інформування, Надрокористування, Вода,
Природно-заповідний
фонд,
Поводження
з
відходами, Сланцевий газ, ГМО, Біологічне та
ландшафтне різноманіття, Участь громадськості,
Малі ГЕС, Вплив воєнних дій на довкілля

Контактні дані

Адреса: вул.
Саксаганського, 30-В,
офіс 33,м. Київ, 01033
Тел./факс: 044 251-13-32
Email: vel@ecoleague.net
Сайт:
http://www.ecoleague.ne
t/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

3

Громадська
спілка “Коаліція
Реанімаційний Пакет
Реформ”

Кравченко Олена
Менеджер групи

Охорона довкілля

4

Громадська організація
«Зробимо Україну
чистою»

Гаркуша Володимир

Благоустрій та урбаністика
Роздільний збір та переробка вторсировини
Ековиховання
Зелена енергетика

5

Ресурсно-аналітичний
центр «Суспільство і
довкілля»

Андрусевич Наталія

проведення незалежних досліджень
навчально-інформаційних заходів в Україні

Контактні дані
м.Київ, вул.Ольгинська,
6, 2 поверх, оф. 21
Телефон: 0676480721
https://rpr.org.ua/groupsrpr/18okhorona-dovkillya/
okravchenko@epl.org.ua
Київ, вул. Велика
Васильківська 13/1, оф.
3
Телефон: +380 (44) 22138-11
info@letsdoit.org.ua
http://www.letsdoit.ua

79026, Львів
вул. Ак. Сахарова, 42,
кім. 509
380 (32) 242 22 84
office@rac.org.ua
http://www.rac.org.ua/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Ілля - розвивиток місцевої кліматичної політики
- пропагування чистої та відновлюваної енергії в
країні
- адаптація українських міст до зміни клімату
- розвиток кліматичної освіти
- моніторинг національної кліматичної політики
- підтримка переходу на мобільний та “чистий”
транспорт

6

Українська кліматична
мережа «Екоклуб»

Єременко
Голова Ради

7

Громадська організація
«Екоклуб»

Мартинюк Андрій,
Голова ради

-підвищення енергоефективності громадських
закладів та приватних осель;
-покращення місцевої та національної
енергетичної політики;
-ефективне управління ОСББ (Об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків);
-розвиток інших громадських організацій та
ініціатив;
-розвиток відновлювальних джерел енергії
(зокрема, сонячної);
-зменшення впливу людини на клімат

Контактні дані
м. Рівне
телефон: +380 63 483 51
22,
e-mail:
illia@ecoclubrivne.org
Сайт:
http://climategroup.org.u
a/
м. Рівне, вул. Степана
Бандери 41, оф.92
Індекс: 330014
Тел: +38067 3636 226
office@ecoclubrivne.org
https://ecoclubrivne.org/
about/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

8

9

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Громадська організація
"Екологічні ініціативи"

- сприяння реалізації прав громадян на чисте та
безпечне довкілля;
- покращення екологічної ситуації в Україні;
- запровадження в Україні європейських
стандартів охорони довкілля;
- участь (доступ) громадськості до вирішення
екологічних проблем;
- впровадження сучасних підходів до охорони
довкілля;
- поширення інформації про стан довкілля;
- налагодження транскордонної співпраці у
сфері охорони довкілля;
- запровадження новітніх технологій у сфері
охорони довкілля.

тел.: +38 (067) 672 11 27
e-mail:
office@ecoinitiatives.org.ua
Сайт:
http://www.ecoinitiatives.org.ua/

Центр
Екологічних Гозак Наталія
ініціатив “Екодія”
Виконавча директора

Відновлювані
джерела
енергії,
енергоефективність,
згортання
атомної
енергетики,
зміна
клімату:
моніторинг
національної політики та адаптація міст,
розвиток міської мобільності та екологічного
транспорту, Підтримка громад та захист їх
екологічних прав

Київ, вул.
Саксаганського, 52А
тел. +38 044 362 32 18
e-mail:
info@ecoaction.org.ua
сайт: ecoaction.org.ua

№
10

Назва організації/
ПІБ експерта
Національний
екологічний
України (НЕЦУ)

ПІБ керівника

Гаврилюк Руслан
центр Борисович,
голова

Напрямки діяльності
-

11

Громадська організація
«Український
екологічний клуб
«Зелена Хвиля»

12

Громадська організація
«Енергетичний
перехід»

Халаїм Олександра,
голова

охорона навколишнього середовища,
збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття
розвиток природно-заповідного фонду
розвиток сталого транспорту
відновлювана енергетика та питання зміни
клімату

Освіта для сталого розвитку
Екологічні
аспекти
соціальної
відповідальності бізнесу;
- Збереження біорізноманіття;
- Боротьба зі зміною клімату;
- Екологічні суспільні ініціативи;
- Золотий стандарт для проектів скорочення
викидів парникових газів.
сприяння переходу України до ощадливого
енергоспоживання
та
використання
відновлюваних джерел енергії
https://energytransition.in.ua/
-

Контактні дані
м. Київ, вул. Олеся
Гончара 65А, оф. 1,
тел. +380-44-2231716
e-mail:
info.necu@gmail.com
сайт: necu.org.ua
+3809793429 42
Сайт:
https://ecoclubua.com/
Email:
olexandra.khalaim@ecocl
ubua.com

Київ, вул.
Саксаганського, 52а
+38 094 8537841
100vde@ecoaction.org.u
a

№

Назва організації/
ПІБ експерта

13

Громадська організація
«Всеукраїнська
організація «Зелений
Фонд. Подолання
гуманітарних та
екологічних катастроф»

14

Громадська організація
«Єдина Планета»

ПІБ керівника

Павло Вишебаба

Напрямки діяльності

Контактні дані

- моніторинг та виявлення регіональних і
локальних екологічних проблем, надзвичайних
ситуацій, що виникають в результаті діяльності
підприємств, які забруднюють навколишнє
середовище,
- розробку програм по вирішенню екологічних
проблем, що виникли і усунення негативних
наслідків.

м. Київ, вул. Хоткевича
Гната, 12, оф. 117
380 (94) 899 76 21
+380 (44) 599-76-21
info@greenfund.com.ua
press@greenfund.com.u
a
https://greenfund.com.ua
/pro-fond/
+380 (68) 855-47-43
p.vyshe@gmail.com
https://uniqueplanet.org/

- захист прав тварин в Україні
- протидія зміні клімату

- захист довкілля
15

Громадська організація
"ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛУБ
"ЕРЕМУРУС"

Валантирець Наталія
Василівна

Основні напрямки діяльності:
• екологічна освіта та пропаганда екологічних
знань серед населення

• охорона природного середовища
проживання.

eremurusua@ukr.net
093 101 7107

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

16

Міжнародна
благодійна організація
"Інформаційний центр
"Зелене досьє"

Тамара Малькова директор

17

Громадська організація
«Бюро екологічних
розслідувань»

18

19

Напрямки діяльності

Контактні дані

залучення людей до вирішення проблем
навколишнього
середовища
та
сталого
розвитку суспільства;
сприяти участі громадськості у прийнятті
рішень з цих питань на різних рівнях.

+380 44 222 7762
greendossier @gmail.com
http://www.dossier.org.u
a/

проведення розслідувань, спрямованих на bei.ukr@gmail.com
захист
довкілля
та
здоров'я
людей; http://www.bei.org.ua/
https://www.facebook.co
попередження екологічних негараздів
m/BEI.UA/about/
Громадська організація Мірошніченко
безпечне
і
чисте
довкілля
шляхом м. Київ, вул.
«Колегія екологічної
Катерина Сергіївна
впровадження інноваційної, безперервної, Березняківська 36,
освіти «Світ освіт»
інтегрованої та інклюзивної освіти, екологічного кв.173
виховання молоді, пропаганда відповідних info@sweetosvit.org.ua
знань серед населення України
Громадська організація Аратовська
https://nowaste.com.ua/
Євгенія
- Громадські станції сортування
“Україна без сміття”
hello@nowaste.org.ua
Юріївна
- Освіта
Київ, вул. Саперно- Адвокація
Слобідська, 25,

№

Назва організації/
ПІБ експерта

20

Громадська організація
«Батарейки,
здавайтеся!»

ПІБ керівника

Напрямки діяльності
- Збір батарейок
- Організація гарантованої переробки
- Інформаційна робота

21

Громадська організація
«Українська молодіжна
кліматична асоціація»

Дацюк Інна

22

Міжнародна
благодійна організація
“Екологія-ПравоЛюдина”

Кравченко Олена
виконавчий
директор

- Державна реформа
платформа для взаємодії
кліматичних активістів.

Контактні дані
099 311 67 96
097 168 55 76
go@batareiky.in.ua

та

розвитку (063)155-19-32
inna.datsiuk@gmail.com
Створення стійких взаємозв’язків між активною https://world.350.org/ukr
молоддю з усієї України для втілення aine/umka/
практичних соціально-екологічних проектів, що
зменшують або компенсують антропогенний
вплив на довкілля та призводять до системних
сталих змін у громадах і молодіжній культурі.
- вдосконалення законодавства у сфері охорони
довкілля;
- захист екологічних прав населення на
загальнодержавному рівні;
- юридична підтримка громадянам, чиї
екологічні права були порушені;
ведемо активну просвітницьку діяльність серед
населення.

office@epl.org.ua
вул. Івана Франка, 9, кв.
1а, м. Львів, 79005
бульвар Тараса
Шевченка, 38 офіс 76, м.
Київ, 01032
http://epl.org.ua/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

23

Громадська організація
"ЮАЕНІМАЛС“
UANIMALS

24

Громадська організація
«Greencubator»

25

Громадська організація
«Зелена генерація»

ПІБ керівника
Олександр Тодорчук

Напрямки діяльності

Контактні дані

- заборона використання тварин у цирках і
дельфінаріях
заборона
експлуатації
тварин
для
жебракування і фотопослуг
- заборона створення і функціонування
притравочних станцій
- відмова від використання живих тварин для
експериментів та ін.
- розвиток реабілітації тварин і центрів
утримання тварин, що постраждали від людини
та її діяльності
- заборона хутрових ферм

04210, м. Київ, пр. Героїв
Сталінграда 25, кв. 57
info@uanimals.org
https://uanimals.org/
+380961825939

Відкриває можливості для розвитку бізнесу,
нетворкінгу, отримання інвестицій українським
«зеленим» стартапам, соціальним бізнесам,
інноваторам у сфері стійкого розвитку

Змінення ставлення людей до ресурсів

info@greencubator.info
+38 044 374 17 17
https://greencubator.info/

green.generation.org@gm
ail.com
063 608 82 62
http://greengen.org.ua/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

26

Громадська організація
«Українського
товариства охорони
природи»

ПІБ керівника
ШЕВЧУК Василь
Якович

Напрямки діяльності
Сприяння формуванню громадянського екосуспільства, реалізації національної екологічної
політики, розробці програм та проведенню
комплексу заходів по
збереженню й
відтворенню
сприятливого
для
життя
навколишнього
природного
середовища,
збереженню генофонду і здоров’я населення
України, здійсненню просвітницької діяльності,
захисту екологічних прав громадян, участь у
заходах по охороні природи, раціональному
використанню природних ресурсів

Контактні дані
03150, Україна, Київ,
вул. Анрі Барбюса, 5-Б.
Тел. (044) 289-71-73,
E-mail:
office@ukrpryroda.org

27

Громадська організація Мірошніченко
"КОЛЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ Катерина Сергіївна
ОСВІТИ "СВІТ ОСВІТ"

Безпечне
і
чисте
довкілля
шляхом Київ, вул. Березняківська
впровадження інноваційної, безперервної, 36, кв. 173
інтегрованої та інклюзивної освіти, екологічного info@sweetosvit.org.ua
виховання молоді, пропаганда відповідних
знань серед населення України

28

Громадська організація
«ЄДИНА ПЛАНЕТА»

Об'єднаний рух зоозахисних, вeганських та
eкологічних ініціатив

Вишебаба Павло
Олександрович

01001, м. Київ, пров.
Музейний 2-Б, офіс 9
unique.planet.ngo@gmail
.com
068 855 4743

№
29

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Громадська екологічна Хрутьба Андрій
організація
"ДРУГЕ Сергійович
ЖИТТЯ"

Напрямки діяльності
Сприяння:

http://t.me/drugejittya

розв’язанню екологічних та соціальних 093 600 0895
проблем України;
drugejuttya@gmail.com
- збереженню та захисту довкілля;
-

надання допомоги у захисті екологічних
прав та інтересів,

-

розвитку природоохоронної справи,

-

становленню
демократичного
громадянського суспільства в Україні.

30

Громадська організація Андрусевич Наталія
«Суспільство
і Іванівна
довкілля»

створення основи для змін через виявлення
проблем та їх можливих рішень

31

350.org

Привернення
уваги
громадськості
антропогенної зміни клімату

Світлана Романко

Контактні дані

79040, Львівська обл.,
м.Львів, вул. Чуваська,
29, кв. 38
office@rac.org.ua
https://www.rac.org.ua/k
ontakty
до svitlana@350.org
+380502738909
https://www.350ukraine.
org/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

32

Громадське
формування з охорони
громадського порядку і
державного кордону
«Екологічний патруль»

33

ПІБ керівника

Громадська організація
«Е-Ecology»

Громадська організація
"ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
УКРАЇНИ"

Свиридко Микола
Юрійович

Контактні дані

екологія,

https://www.ecopatrol.co
m.ua/

екологічна безпека,

ecopatrul@gmail.com

охорона
навколишнього
середовища

Мороз Володимир

34

Напрямки діяльності

природного +38 (098) 541-25-72+38
(066) 340-74-96

01024, Україна, м.Київ,
Налагодження
ефективної,
якісної
та
а/с №143
оперативної
міжвідомчої
інформаційної
взаємодії, за допомогою новітніх технологій, e-ecology.digital@ukr.net
між представниками органів державної влади з
питань природоохорони та громадськістю.
greenpatrol.ua@gmail.co
m
+30502669012
М. Дніпро, вул. Широка,
буд. 62

№

Назва організації/
ПІБ експерта

35

Громадська організація
«Міжнародна
екологічна безпека»

36

37

Громадська організація
«Зробимо Україну
чистою»

Громадська організація
«Українська
природоохоронна
група»

ПІБ керівника
Дмитро Бубело

Гаркуша Володимир
Петрович

Василюк Олексій

Напрямки діяльності
- Екологічна освіта для кожного

Контактні дані

- Корпоративна соціальна
відповідальність для бізнесу

+38 (067) 119 65 29,
+38 (067) 537 60 44,
+38 (067) 632 53 57

- Управління водними ресурсами

ies.info.org@gmail.com

- Благоустрій та урбаністика
- Роздільний збір та переробка вторсировини

вул. Велика
Васильківська 13/1, оф.3,
Київ, 01004, Україна

- Ековиховання

+380 (44) 221-38-11

- ″Зелена″ енергетика

+380665055666

Заповідна справа
Охорона Лісів

info@letsdoit.org.ua
https://uncg.org.ua/about
/

Оцінка впливу на довкілля

uncg.ua@gmail.com

Біорізноманіття

093 918 42 86

Мережа Емеральд

08600, Україна,
м.Васильків, вул. Гоголя,
40

РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Житомирська область
1

Громадська організація
«Мережа організацій
громадського
суспільства «Зелена
житомирщина»

Сталий розвиток громад
Внесок у вирішення глобальних екологічних
проблем
Залучення до формування та обговорення
національних планів
Вплив на місцеві політики
Розвиток партерств та обмін досвідом
Розвиток спроможності
Поширення знань
Підтримка діяльності на локальному рівні

zelena_2012@ukr.net
https://www.facebook.co
m/zelenazhytomyr
http://zelena.org.ua/page
/pro-ekoklub

Івано-Франківська область
2

МГЕО
“Наш
Манява”

дім Микола Скиданюк,
керівник організації

-

протидія зміні клімату
збереження річок у карпатському регіоні
Провадження зеленої економіки та сталого
розвитоку Карпатського регіону

с. Манява, Івано –
Франківська область, вул.
Перша гора, 9
Телефон: +38 (034) 71-68082
e-mail: manyava@i.ua
сайт: http://manyava.org/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Івано-Франківська область
3

Громадянська
Луценко
молодіжна організація Сергійович
«Студентське
екологічне товариство»

Антон Екологічний

М.
Івано-Франківськ,
вул. Будівельників, 28
кв. 63

4

Громадська організація Федів
«Регіональна
Миколаївна
екологічна
фундація
«Наш край»

Леся Екологічний

М.
Івано-Франківськ,
вул. Степана Бандери,
10Б кв. 64

5

Громадська організація
«Інститут
соціальнополітичного
та
екологічного
розвитку»
Громадська організація
«Екологія, соціальний
захист та економічний
розвиток»

Атаманчук Валентин Екологічний
Ярославович

М.
Івано-Франківськ,
вул. Набережна, 40Б кв.
14

Островський
Екологічний
Олександр Борисович

М. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 32

6

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Івано-Франківська область
7

Громадська організація
«Екологічний рух
«Екотраст»

Кисляк Оксана
Романівна

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 164
кв. 3

8

Громадська організація
«Всеукраїнське
екологічне обєднання
зелений ковчег»

Шеремета
Володимир
Корнелійович

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Гарбарська 22

9

Громадська організація
«Безпека екології
прикарпаття»
Прикарпатське
регіональне відділення
української екологічної
академії наук
Громадська організація
«Еколого-правова
платформа»

Гуляк Микола
Ярославович

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Шопена, 64

Костицький Василь
Васильович

Екологічний

М. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 44А

Кобецька Надія
Романівна

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 41А

10

11

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Івано-Франківська область
12

Обласна організація
Української екологічної
асоціації «Зелений
світ»

Степаняк Роман
Володимирович

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 8

13

Громадська організація
Івано-франківська
обласна організація

Клименко Василь
Миколайович

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Грюнвальдська, 8

14

Громадська організація
екологічна організація
«Зелена оселя»

Шкапій Ірина
Василівна

Екологічний

М. Івано-Франківськ,
вул. Луначарськго, 28 кв.
18

Дніпропетровська область
15

Громадська організація Колішевський Євген “Голос Природи”
Сергійович
Виконавчий директор -

сприяння адаптація українських міст до змін
клімату
розвиток екологічної освіти в регіоні
консультування громад на тему
енергозберігаючих технологій
раціональне природокористування

м. Кам’янське, а/с 341
Телефон: (098) 326 42 94
Сайт: www.voice.dp.ua
e-mail:
golos1999@gmail.com

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Дніпропетровська область
16

Громадська організація Колішевський Євген “Голос Природи”
Сергійович
Виконавчий директор -

17

18

Дніпропетровська
міська
організація
товариства
охорони
природи
Громадська організація
«Екорада»

Білоконь
Леонідович

сприяння адаптація українських міст до змін
клімату
розвиток екологічної освіти в регіоні
консультування громад на тему
енергозберігаючих технологій
раціональне природокористування

Віталій Екологічний

Камінська Євгенія
Аркадіївна

Екологічний

м. Кам’янське, а/с 341
Телефон: (098) 326 42 94
Сайт: www.voice.dp.ua
e-mail:
golos1999@gmail.com

49094, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги,
38
49010, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
Соборний район, вул. 2-А
Горяна, 51
info@ecorada.eu
+380675679583

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Дніпропетровська область
19

Громадська
«Екологічна
Криворіжжя»

спілка
Соколовський
рада Володимир Петрович

20

Громадська
Колосовська Любов
організація "ЕКОЮА" Олександрівна

1. юридично-правове
забезпечення,
спрямоване на захист інтересів, прав і свобод
громадян у сфері екології.
2. екологічний контроль і моніторинг за станом
навколишнього середовища та використанням
природних ресурсів.
3. формування екологічної культури населення
4. діяльність в сфері здоров’я і медицини
спрямована на пропагування здорово образу
життя
5.
інформаційно-аналітичне
забезпечення
спрямоване на надання доступу до інформації
про реальний стан навколишнього середовища
Криворіжжя

м. Кривий Ріг,
вул. Модрівська,
буд. 12 Б
http://ecorada.org/index.
php?Itemid=435

м. Дніпро, Площа
Героїв Майдану, 1
0633690645

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Дніпропетровська область
21

ГО “Save Dnipro”

Ірина Черниш

Екологізація промислових підприємств.
Тотальний моніторинг якості повітря.

https://www.savednipro.o
rg/about/

Відкриття та цифровізація екологічних даних.

savednipro@gmail.com

Відновлення зеленої інфраструктури.
Посилення екологічної безпеки.
22

23

Громадська організація
«ЕКОЛОГІЧНИЙ
ПРОСТІР УКРАЇНИ»

БОГАЧЕВА ЛІЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Громадська організація Нікульнікова
"МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
Василина Василівна
БЮРО ЕКОЛОГІЧНОГО
ЗАХИСТУ"

м. Дніпро, вул.
Новокримська, 5, кв.180

+380679268820
+380507886548
ecospace.ua@gmail.com
м.Кривий Ріг,
вул. СІЧЕСЛАВСЬКА, 40

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Одеська область
24

25

Громадська організація Русєв Іван
"ВІДРОДЖЕННЯ
Трифонович
ПРИРОДНОЇ
СПАДЩИНИ"
Громадська організація
«Чорноморський
жіночий клуб»

екологія

- захист водних ресурсів в басейнах річок, що
впадають в Чорне море
- сталий розвиток Чорноморського регіону
захист
водних
ресурсів
- створення та розвиток інфраструктури для
зеленого
туризму
- зЗапровадження екологічної сертифікації
Чорноморських пляжів

68100, Одеська обл., м.
Татарбунари, вул.
Тимошенко, 19
65026, м. Одеса,
вул.Катерининська,20
Телефон: (048)7155055
Факс: (048)7155055

Львівська область
26

Громадська організація Микола Рябика
«Плато»

Масштабує кліматичну свідомість

info@plato.lviv.ua
https://plato.lviv.ua/koma
nda/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Львівська область
27

Львівська
обласна Шпікула Марко
громадська організація Орестович
«Комітет
екологогічного
порятунку України»

Участь у вирішенні питань охорони 79037, Львівська обл.,
навколишнього природного середовища та місто Львів, вул.
використання природних ресурсів
Очаківська, 5, кв. 38

Київська область
28

Громадської еколого- Васильківський Борис захист екологічних й інших прав та довкілля
правової
організації. Миколайович
«ЕкоПраво-Київ»

29

Громадська організація Гончаренко
"ЧИСТО.ВИШГОРОД"
Андріївна

Валерія захист
навколишнього
Вишгородщини

http://ekopravo.kiev.ua/

середовища 07361, Київська обл.,
Вишгородський р-н, село
Нижча Дубечня, просп.
Миру, будинок 77
chisto.vyshgorod@gmail.c
om

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Київська область
30

Громадська організація
“Українська
природоохоронна
група”

Олексій Василюк
Голова правління,
Тетяна Шаміна,
Менеджерка з
комунікацій

-

Заповідна справа
Охорона Лісів
Оцінка впливу на довкілля
Біорізноманіття
Мережа Емеральд

08600,
Україна,
м.Васильків, вул. Гоголя,
40
Телефон: 093 918 42 86
Email: press@uncg.org.ua
vasyliuk@gmail.com
Сайт: http://uncg.org.ua/

Миколаївська область
31

Громадська організація Малицький
"Зелений
Рух" Олександр
Миколаївщини
Георгійович

32

Миколаївське обласний Літвак Сергій
осередок
Української Михайлович
екологічної
асоціації
"Зелений Світ"

м. Миколаїв,
вул.В.Морська,45
Телефон: 21-22-74, 44-6637
54038, Миколаївська
обл., місто Миколаїв,
вул. Генерала Карпенка,
38, кв.1
Телефон: 36-49-34
E-mail: piskyn@mksat.net

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Миколаївська область
33

34

35

Миколаївський
клуб
Сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства МК ''Спільні дії”
Екологічна студентська Мозговий
асоціація Миколаївської Михайлович
області

Миколаївська обласна Тафтай
організація
Українсь- Григорович
кого товариства охорони природи

Андрій

екологічний

м. Миколаїв, пр.Леніна,
139, кв. 40
Телефон: 46-60-51
E-mail: agal@mksat.net

екологічний

м. Миколаїв, пр.Героїв
України, 9

Віктор екологічний

Телефон: 42-31-88, 39-7321
E-mail:
a_mozgovyy@mail.ua
м. Миколаїв, вул.
Бутоми, 2-Б, кв. 143
Телефон: 36-01-08, 36-0050
E-mail:
lubartsev@mksat.net

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Миколаївська область
36

Миколаївська
міська Губський Володимир
громадська організація Олександрович
«Товариство спасіння
природи»

екологічний

37

Регіональна
чорноморська мережа
громадських
організацій

екологічний

38

Громадський науково- Михайлюк
Валерій
методичний
центр Олександрович
«Безпека
життєдіяльності
та
сталий розвиток»

екологічний

Вул. Погранічна, 29, офіс
601
Сайт: http://osp.in.ua/
E-mail:
dogveowolf@mail.ua
м. Миколаїв, вул.
В.Морська, 45, Телефон:
37-42-37
E-mail:
oleh.derkach@aip.mk.ua
м. Миколаїв, вул.
Колодязна, 15-а, кв.55
Телефон: 42-47-88, 24-5473
E-mail:
vmykhaylyuk@yandex.ua

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Миколаївська область
39

Миколаївська обласна Ковальчук
громадська організація Веніамінівна
«Діалог»

40

Миколаївська обласна
молодіжна громадська
організація
«Екологічний правовий
захист»
Агентство
економічного розвитку

41

Кузюк Андрій
Михайлович

Яніна

екологічний

екологічний

Аверков Сергій
Сталий розвиток громад
Виконавчий директор - збереження навколишнього середовища
- адаптація міської інфраструктури для
створення комфортних умов проживання,
- надання підтримки по впровадженню
енергозберігаючих та ресурсо- ощадних
технологій в міському господарстві та
житловому секторі,
- проведення інформаційно-просвітницьких
компаній

м. Миколаїв, пр.Миру,
60, кв.43
Телефон: 34-41-84, 34-1157, 46-09-49
E-mail: oo_dialog@ukr.net
Телефон: (066) 975-48-07
E-mail:
kuzyuk_andrey@mail.ua

Миколаївська обл,
м.Вознесенськ, вул.
Пушкінська,3/35
(05134) 3-22-50
моб. (098) 333-22-50
тел. (099) 333-22-50
e-mail ngo@aer.net.ua
https://aer.net.ua/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Полтавська область
42

Громадська організація
“ЕКОЛТАВА”

-

-

розвиток відновлюваної енергетики
енергоефективність та енергозбереження в
громадах
адаптація до зміни клімату
просвітництво та написання стратегій
поводження з побутовими відходами
розвиток екологічних ініціатив серед ОГС та
молоді

м. Полтава, вул.
Чорновола, 12, ТЦ
“Олімп”, Коворкінг “Grass
Coworking”
Телефон: +38 099 92-99794
Сайт: www.ekoltava.org
e-mail:
office@ekoltava.org

Кіровоградська область
43

Громадська організація Шестакова Людмила
«Флора»
Володимирівна

Формування й розвиток екологічної свідомості
населення як найважливішого чинника зміни
екологічного стану міста, області, збереження
екологічної рівноваги між суспільством і
природою

вул. Тараса Карпи, 84,
офіс 608
(0522) 27-93-27
ekoosvita@gmailcom
https://flora.kr.ua/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Харківська область
44

Громадська організація
«НОВА Енергія»

сприяння реалізації молодіжної політики, Адреса: 61166, м. Харків,
сталому розвитку громад та відкритому вул. Бакуліна, 11, оф. 529
Сторінка ГО «НОВА
громадянському суспільству
Енергія» на Facebook:
https://www.facebook.co
m/NOVA.ENERGIYA/
email: energiya.nova@gmai
l.com
Сайт: http://novaenergiya.org/o-kompanii/

45

Громадська
міська Шумило Олексій
організація “Екоправо- Михайлович
Харків”

Екологічний

61024, м. Харків, вул.
Ахсарова, 20 кв. 88
057719102

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Запорізька область
46

47

Громадська організація Жавжарова
«Екосенс»
Леонідівна

Тетяна

Громадська організація Крамаренко
«Дзига»
Миколаївна

Олеся - зробити Запоріжжя чистим, зеленим і
комфортним для життя.
- моніторинг повітря, зміна клімату, озеленення

екологічний

ecosense.ngo@gmail.com
Запоріжжя, вул.
Фортечна, 92/1
dzigazp@gmail.com
0956386804

Закарпатська область
48

ГРОМАДСЬКА
Леся Лойко,
ОРГАНІЗАЦІЯ
голова
«АГЕНТСТВО
СПРИЯННЯ
СТАЛОМУ РОЗВИТКУ
КАРПАТСЬКОГО
РЕГІОНУ «ФОРЗА»

- Стале багатофункціональне лісове
господарство
- Зміна клімату
- Енергоефективність та енергозбереження
- Посилення конкурентоспроможності в
деревообробному секторі
- Розвиток сталого туризму
- Сталий розвиток громад

вул. Швабська, 51а (4
поверх)
м.Ужгород, 88018,
Україна
тел./факс: +38 0312
671450
моб. +38 067 3101631
сайт: www.forza.org.ua

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника

Напрямки діяльності

Контактні дані

Закарпатська область
49

Регіональне молодіжне Євгеній КОВАЛЬ
екологічне об’єднання голова організації
«ЕКОСФЕРА»

1. Еколого-просвітницька діяльність: екологічна
освіта та виховання школярів, розвиток
“зеленої” журналістики, видання літератури
методичного
та
природоохоронного
спрямування,
молодіжні
програми
та
міжнародні програми з молодіжного обміну.
2.
Екологічні
дослідження
та
моніторинг:
громадський
екологічний
моніторинг стану водних екосистем, стале
управління лісовими ресурсами (лісова політика
та лісова сертифікація), проекти з вивчення та
збереження біорізноманіття.
3. Сприяння сталому розвитку місцевих
громад: підвищення енергоефективності та
розвиток ВДЕ, розвиток агро- та екотуризму,
стале поводження з відходами.
4. Природоохоронна адвокація: представлення
інтересів та захист екологічних прав громадян.

88000, Ужгород, вул.
Капушанська 82а
Телефон: +38 0312
615852
E-mail:
ekosphera@hotmail.com
Сайт:
https://ekosphera.org/

№

Назва організації/
ПІБ експерта

ПІБ керівника
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Тернопільська область
50

51

Громадська організація Олег Боровий
«Екологічноголова
гуманітарне об’єднанн
я Зелений Світ»

Тернопільська обласна
організація
Українського
товариства охорони
природи

Могилюк Лідія
Федорівна

-

-

збереження
природної
та
історикокультурної спадщини, як необхідних умов
гармонійного життя людини,
захист екологічних прав.

Екологічний

Юридична адреса
організації: вул. Лесі
Українки, 8 кв.1 м.
Чортків Тернопільська
області
Поштова адреса: а/с №
12 м. Чортків
Тернопільська обл.
Україна 48501
Телефон: 067 35 48 186
E-mail:
gr.world@gmail.com
Сайт:
http://greenworld.in.ua/in
dex.php
м. Тернопіль, вул. Кн.
Острозького,14

№

Назва організації/
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Тернопільська область
52

53

54

55

Тернопільська
територіальна
екологічна організація
“Зелена планета”
Тернопільська обласна
організація Української
екологічної організації
“Зелений світ”
Українське
гідроекологічне
товариство
(Тернопільське обласне
відділення)
Тернопільське
екологічне об’єднання
“Наше місто”

П’ясецький Дмитро
Іванович

Грубінко Василь
Васильович

екологічний

м. Тернопіль,
вул. Богдана Лепкого,14
кв.207
26-90-72

екологічний

м. Тернопіль, вул.
Шашкевича,3
ternopil@greenparty.ek.c
om.ua

екологічний

м. Тернопіль, вул.
Максима Кривоноса,2
gvv@tspu.edu.ua

Качмарська
Екологічний
Любомира Григорівна

м. Тернопіль,
вул. Головацького, 6 кв.2
admin@eco.gov.te.ua
kachmarsky@yahoo.com

№

Назва організації/
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ПІБ керівника
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Тернопільська область
56

Тернопільська дитяча
екологічна організація
“Медобори”

Герц Іван Іванович

Екологічний

м. Тернопіль,
вул. Микулинецька,21
Hertc@tu.edu.te.ua

57

Громадська організація
«Тернопільська
молодіжна екологічна
ліга»

Романчук
Ігор
Володимирович

Екологічний

м. Тернопіль, вул.
Тарнавського,3 кв.50

Хмельницька область
58

Громадська організація
«Хмельницький
молодіжний клуб
розвитку»

Кушнір Степан
Сергійович

Екологічний

59

Хмельницька обласна
організація
Українського
товариства охорони
природи

Резніков Юрій
Олександрович

Екологічний

вул.Героїв Майдану, 38
Хмельницкий,
Хмельницкая
http://molodemisto.in.ua/
096 945 0251
molodemisto@gmail.com
м. Хмельницький, вул.
Театральна 10, кім. 121

