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Всеукраїнський благодійний фонд «Екологічна Україна» створено 

27 квітня 2005 року.   

Метою створення та діяльності Фонду є здійснення благодійної 

діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, надання 

благодійної та фінансової допомоги юридичним та фізичним особам, яких 

спрямовується на запобігання та реагування  щодо ліквідації    наслідків    

екологічної  катастрофи, яка створилася за рахунок  техногенного та  

радіоактивного забруднення навколишнього середовища  у промислових 

районах, природного нераціонального природокористування на території 

України, або які потребують захисту та допомоги внаслідок перебування в 

зонах надзвичайних ситуацій техногенного характеру або стихійного лиха. 

Основні напрями діяльності Всеукраїнського благодійного 

фонду «Екологічна Україна»: вирішення пріоритетних екологічних 

проблем у сфері екологічної безпеки, екологічної освіти та просвіти, 

створення умов для безпечної життєдіяльності населення, сприяння 

практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та 

міжнародних програм, спрямованих на підвищення техногенно-екологічної 

безпеки України, сприяння видавничій справі, засобам масової інформації, 

інформаційній інфраструктурі з метою впровадження світового та 

вітчизняного досвіду організації проведення превентивних заходів щодо 

захисту населення, природоохоронних заходів та консолідація зусиль 

вчених, фахівців, молоді, студентства, представників громадськості, 

підприємств, установ і організацій різних форм власності та населення  у 

справі вирішення екологічних проблем, втілення моделей сталого 

розвитку, надання інформаційно-консультативної та консалтингової 

допомоги, підтримка зусиль громадянського суспільства у втіленні 

принципів сталого розвитку. 

Міжнародні програми та проекти, у реалізації яких Фонд 

приймав участь. 

Фонд був учасником та виконавцем низки міжнародних проектів, 

зокрема приймав участь у роботі   Міжнародної Національної мережі в 

інтересах дітей (ЮНІСЕФ) – з питань збереження Землі для наших дітей, 

програми малих грантів ПРООН «Освіта в інтересах сталого розвитку» 

(Січень 2011 – листопад 2011), та «Збереження зелених насаджень та 

розширення їх площ як механізм пом’якшення наслідків зміни клімату та 

формування екологічної культури» (березень 2012 - лютий2013), «» 

(вересень 2018- червень 2019 р.), виконавцем досліджень  BSEC PERMIS 

«Розвиток законодавства для Зеленої економіки» для країн 

Чорноморського регіону (2012 р.), проекту ЮНІДО «Екологічно ефективне  

поводження та остаточне знешкодження поліхлорованих дифенілів» 

(вересень 2013 р. – травень 2014 р.), предпроектного дослідження 

«Національне дослідження потенціальної наявності забруднення й відходів 



ПХД у електричному обладнані в Україні та щодо його власників»  (2014 

р.) для реалізації проекту ЮНІДО, ГЕФ  та Мінприроди України проекту 

«Екологічно ефективне поводження та остаточне знешкодження 

поліхлорованих дифенілів (ПХД)», учасником та виконавцем низки 

міжнародних проектів, зокрема приймав участь у роботі   Міжнародної 

Національної мережі в інтересах дітей (ЮНІСЕФ) – з питань збереження 

Землі для наших дітей, за  програмою малих грантів ГЕФ був виконавцем 

проєктів «Освіта в інтересах сталого розвитку» (Січень 2011 – листопад 

2011), «Збереження зелених насаджень та розширення їх площ як механізм 

пом’якшення наслідків зміни клімату та формування екологічної 

культури» (березень 2012 – лютий 2013), «Протидія пластиковому 

забрудненню на місцевому рівні» (серпень 2018 – червень 2019). Також 

Фонд виконував дослідження  BSEC PERMIS «Розвиток законодавства для 

Зеленої економіки» для країн Чорноморського регіону (2012 р.), проєкт 

ЮНІДО "Екологічно ефективна поводження і остаточне знешкодження 

поліхлорованих дифенілів" (2013-2014рр.). 

Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи). 

 З метою забезпечення участі громадської організації у процесі 

формування та реалізації державної політики в галузі охорони 

навколишнього природного середовища з жовтня 2012 року по 2018  рік 

ВБФ «Екологічна Україна» був членом Громадської ради при Міністерстві 

екології та природних ресурсів України.  

ВБФ "Екологічна Україна є активним учасником інформаційно-

просвітницьких заходів з питань охорони довкілля та запобігання його 

забруднення, членом Партнерської мережі «Освіта для сталого розвитку», 

співпрацює з іншими громадськими організаціями та долучається до 

спільних заходів з питань охорони довкілля та сприяння поінформованості 

громадськості з актуальних питань сталого споживання та виробництва, 

обговорення та поширення інформації щодо світових та вітчизняних 

досягнень з вище зазначених питань, є активним постійним учасником 

щорічних виставкових та інформаційних заходів «Довкілля для України» 

та «GREEN MIND», ярмарок знань екологічного спрямування за участю 

представників загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти та 

закладів вищої освіти, а також співпрацює з установами МОН України, 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітетом 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування, з Державною екологічною академією 

післядипломної освіти та управління, іншими екологічними громадськими 

організаціями та організаціями, які сприяють місцевому розвитку 

територіальних громад.  

ВБФ «Екологічна Україна» була учасником низки спільних заходах 

ПМГ ГЕФ та ПРООН, зокрема: відзначення Всесвітнього Дня довкілля 

(2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.), Форумах «Довкілля для 



України» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр.), Форумі зі сталого 

розвитку «Green Mind» (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр.), Національному 

Форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, 

технології» (2018 р.) тощо. 

 

Інформація про керівний орган та команду. 

ВБФ "Екологічна Україна" є неприбутковою Організацією. 

Оперативним органом управління Фонду є Правління. Головою Правління 

обрано Донець Юлію Анатоліївну. Фонд має представництво у 20 областях 

України і співпрацює з понад 60 фахівцями з напрямів діяльності Фонду, 

представниками молодіжних організацій, органів місцевого 

самоврядування та територіальних громад, які співпрацюють з Фондом на 

громадських засадах. 

Контактна інформація: 

Юридична адреса Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний 

Фонд «Екологічна Україна»: 03124, Україна, м. Київ,  проспект 

Космонавта Комарова 14-А. 

Телефон : 067 -503-61-78; 

e-mail: donetsy7@ukr.net 

 


