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Громадська організація "Еко Місто" є недержавною 
організацією, що створена спільнотою еко-активістів і діє в 
місті Чернігові. Основні напрямки діяльності: екологічна 
просвіта; захист та розвиток рекреаційних зон; організація 
збору небезпечних побутових відходів; сприяння активізації та 
самоорганізації молоді; популяризація волонтерського руху;
розвиток демократичного
громадянського
суспільства.

ХТО МИ?



Чесність і відповідальність

Саморозвиток і вдосконалення

Взаємоповага, рівність

Екологічність і сталість

Креативний підхід при плануванні та реалізації 
діяльності організації

НАШІ
ПРИНЦИПИ:

Найбільшою нашою цінністю є довіра громади міста 
Чернігова, наших партнерів та учасників. Ми відкриті 
та чесні у співпраці з донорами, державою, 
суспільством та самими собою. Публікуючи цей звіт, 
ми розповсюджуємо свої цінності та власним 
прикладом доводимо їх актуальність.

НАВІЩО ЦЕЙ
ЗВІТ?



Зібрано для утилізації
65000 батарейок

Розроблено
сайт еко карти
www.eco-map.org.ua

Відкрито
15 нових пунктів збору

Проведено 5
просвітницьких лекцій

Продовжено гру для
школярів “Eco Battle”

Акція “Зробимо
Україну чистою”

Збір підписів
за створення парку

Акція
“Пікнік під судом”

Акція під чернігівською
міськрадою

Акція
“Подаруй парку дерево”

Виготовлення
годівничок для птахів

Прикрашання ялинки

ВОЛОНТЕРСЬКІ ПРОЕКТИ
ЗБІР ВІДПРАЦЬОВАНИХ
БАТАРЕЙОК

РОЗВИТОК ПАРКУ 
БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ

Флеш-моб “Коло”



Альбіна Колесніченко проводить лекцію в школі №28
7 грудня 2017 р.

Акція “Пікнік під судом” проти забудови Березового гаю
6 червня 2017 р.



У березні 2017 р. в м. Чернігові стартувала ініціатива, покликана 
вирішити проблему забруднення навколишнього середовища батарейками 
за рахунок співпраці між громадськими організаціями з різних регіонів 
України. На тренінг для навчання та обміну досвідом приїхали 
представники з Чернівців, Рівного, Новгород-Сіверського та Добропілля.

Навчання дало можливість змінити стан справ у регіонах. Так, 
наприклад, Юрій Внуков з Добропілля провів лекції для школярів та 
обладнав спеціальні контейнери у кожній з восьми шкіл міста. Активісти з 
Чернівців та Рівного також розробили власні ініціативи та чекають їх 
затвердження.

В рамках проекту також пройшла екологічна гра «Eco Battle» для 
школярів м. Чернігова. У травні-червні діти зібрали близько 50 000 
відпрацьованих батарейок. За кожну вони отримували спеціально 
виготовлені «еко-монети», які потім обмінювали на сувеніри й сертифікати 
від партнеру гри «Дитяча планета».

Ще одним інструментом дії стала «Еко Карта України» (ww-
w.eco-map.org.ua). Вона вказує місця прийому батарейок у Рівному, 
Чернівцях, Добропіллі, а у Чернігові ще й зазначає, де здати ртутні лампи, 
термометри, вторинну сировину. Сервіс карти дозволяє додати інформацію 
та користуватися нею у будь-якому іншому місті України.

 Окремо в рамках проекту проведено заходи з організаційного розвитку. 
Розроблено стратегічний план ГО «Еко Місто» на 2017 – 2020 рр. 
Напрацьовані основні політики і процедури, фандрейзингова та 
комунікаційна стратегії. За рахунок грантових коштів придбано проектор, 
екран, акустичну систему, принтер та фліпчарт.

ПРОФІНАНСОВАНІ
ПРОЕКТИ

ЛІНЕЯ
Проект

Донор: European Union



Обмін еко-монет на сувеніри в рамках гри “Eco Battle” 30 травня 2017 р.

Тренінг з адвокації в “Освітньому домі прав людини”  8 квітня 2017 р.



Донор: PDSC

11 листопада 2017 р. у парку «Березовий гай» (м. Чернігів) пройшла 
волонтерська акція, що залучила більше 100 учасників. Вона мала не меті 
об’єднати зусилля громадськості, місцевої адміністрації та бізнесу задля 
збереження та розбудови цієї рекреаційної зони.

Головною подією стала висадка молодих дерев за сприяння КП 
«Зеленбуд» Чернігівської міської ради. Серед них, зокрема, гінкго білоба, 
верба Матсудана, білі акації, береза Юнги, райські яблуні, лохолисті груші, 
ялівці, три сорти фундука, більше 20 видів кущів та ялина. На акцію 
приходили сім’ями, залучаючи до посадки малечу. Почесним гостем була 
громадська діячка з м. Добропілля Донецької області.

З підбором видового складу й ландшафтним дизайном волонтерам 
допомогала С.О. Потоцька – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екології та охорони природи НУЧК імені Т.Г. Шевченка. Асортимент включав 
реліктову, екзотичну флору з Північної Америки, Японії, Китаю. 
Розплановано висаджування плодових рослин, що будуть приваблювати у 
весняний період квітуванням, а в осінній – плодами.

Окрім висадки дерев на присутніх чекала виставка фотографій з акцій 
за збереження «Березового гаю» від незаконної житлової забудови. По 
закінченні презентовано громадський фонд «1000 друзів парку», пройшла 
публічна дискусія та мапування вказаної території. Кожен бажаючий мав 
змогу означити місця на карті, які йому подобаються, або потребують змін, 
висловити свої ідеї та побажання.

ПРОФІНАНСОВАНІ
ПРОЕКТИ

ПОДАРУЙ ПАРКУ ДЕРЕВО
Волонтерська акція



Акція “Подаруй парку дерево” у Березовому гаю 11 листопада 2017 р.

Фотосушка в Березовому гаю 11 листопада 2017 р.



БЮДЖЕТ

З А Г А Л Ь Н А  С У М А :

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК

АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИТРАТИ

184 100 ₴

51 000 ₴ 25 000 ₴

ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
108 100 ₴



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ПРИДБАНО ОБЛАДНАННЯ

РОЗРОБЛЕНО ДОКУМЕНТИ

ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ

Проектор

Екран

Принтер

Основні політики і процедури

Стратегічний план

Бренд-бук

 

Доступ до публічної 
інформації

Права людини

Упраління конфліктами

Подолання професійного 
“вигорання”

Сканер

Акустчна система

Банер

Накопичувач

Фліп чарт

Модем-powerbank

Гендерна рівність

Партиципація

Адвокація

Стажування у Польщі 
й Словаччині

Комунікаційна стратегія

Фандрайзингова стратегія



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СОЮЗ

ГО ЦГТ
“АХАЛАР”

ГО “PDCS” УПРАВЛІННЯ
СІМ’Ї, МОЛОДІ
І СПОРТУ ЧМР

ІСАР
ЄДНАННЯ

ДОНОРИ

Поліграфія



ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ

БІЗНЕС

ПАРТНЕРИ

СВІТАНОК

УНІКУМ

ФРІ - ЧЕРНІГІВ

УТОПЦГТ “АХАЛАР”

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧМР

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМ. ДІЯЛЬНОСТІ І
ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЧОДА

СВІТ РОСЛИН

СІГМА ТРЕЙД
ЧЕРНІГІВ

MART

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА  ОХОРОНИ ПРИРОДИ НУЧК

ДИТЯЧА ПЛАНЕТАЧЕРНІГІВ-ВТОРМА

РА “PRINT”I-HUB

РЦЄП РІВНЕ

ЕКО КУЛЬТУРА,
м. ЧЕРНІВЦІ

КЛУМБНИЙ РУХ,
м. ДОБРОПІЛЛЯ

IDOCARE,
м. БЕРЛІН

КП “ЗЕЛЕНБУД” ЧМР



в друкованих ЗМІ в інтернет ЗМІ новин ТБ

ПРОМОЦІЯ

Прес-конференція на тему “Переробка батарейок: бути чи не бути?”
31 липня 2017 р.

10СТАТЕЙ 50СТАТЕЙ

1600 2400

20СЮЖЕТІВ

ЕФІРИ НА
ТБ

ЕФІР НА
РАДІО

ПРЕС-
КОНФЕРЕНЦІЇ



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
“ЕКО МІСТО ЧЕРНІГІВ”

14030, м. Чернігів

вул. Бобровицька 62/2

ecochernihiv@gmail.com

+380 063 521 1888

www.facebook.com/eco.cn.ua

Сергій Безбородько

Альбіна Колесніченко

Дмитро Караулов

НАД ЗВІТОМ ПРАЦЮВАЛИ:


