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1 https://www.iaea.org/about/policy/process-becoming-member-state-iaea  

Назва 

організації 

Сфера діяльності Контакти Формальні вимоги до вступу/ 

приєднання до організації, 

розмір внесків  

Можливість участі 

України в ініціативах, які 

реалізовує організація 

Міжнародне 

агентство з 

атомної енергії 

(МАГАТЕ) 

(IAEA) 

Міжурядовий форум для науково-

технічного співробітництва в області 

мирного використання ядерних 

технологій та ядерної енергетики в 

усьому світі. Програми МАГАТЕ 

заохочують розвиток мирних 

застосувань ядерних технологій, 

забезпечують міжнародні гарантії від 

незаконного використання ядерних 

технологій і ядерних матеріалів, а також 

сприяють ядерної безпеки (в тому числі 

радіаційного захисту) і норм ядерної 

безпеки та їх реалізації. 

https://www.iaea.org  

Телефон: +43 (1) 2600-0 

Email: info@iaea.org  

1) Держава надсилає листа з 

проханням про вступ до 

Генерального Секретаря МАГАТЕ; 

2) Рада керівників, що збирається 5 

разів на рік, визначає, чи держава-

аплікант має можливість та бажання 

діяти у відповідності з принципами 

та цілями Статуту ООН. Після цього 

Рада керівників пропонує прийняти 

заявку держави-апліканта 

Генеральній Конференції 

3) Генеральна Конференція, що 

збирається раз на рік у вересні, 

підтверджує заявку 

4) Держава депонує документ про 

прийняття Статуту МАГАТЕ1. 

Обов’язкові внески.  

До обов’язкових внесків 

відносяться:  

В фокусі роботи МАГАТЕ 

пріоритетне місце займає 

співробітництво з Україною 

щодо подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Із 

1990 року МАГАТЕ надало 

близько 16 млн. дол. США на 

реалізацію 15 проектів 

технічної підтримки в Україні з 

чорнобильської проблематики. 

У липні 2018 року Державне 

агентство України з управління 

зоною відчуження підписало з 

МАГАТЕ Меморандум про 

співпрацю на 3 роки, згідно 

якого проводяться спільні 

дослідження щодо виведення з 

експлуатації ядерних 

установок, поводження з 

радіоактивними відходами та 

https://www.iaea.org/about/policy/process-becoming-member-state-iaea
https://www.iaea.org/
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2 https://www.iaea.org/sites/default/files/20/07/contributions_to_the_iaea-guidelines_english_vs.pdf  
3 https://vienna.mfa.gov.ua/ustanovi-oon-u-vidni/2717-ukraine-iaea  

а) нараховані внески до бюджету для 

фінансування як поточних операцій, 

так і капітальних інфраструктурних 

інвестицій. Розраховуються на 

основі оціночної шкали, 

затвердженої Генеральною 

конференцією на її щорічних зборах, 

виплачуються державами-членами у 

перший день фінансового року 

б) Нараховані внески до Фонду 

оборотних коштів – резервного 

фонду МАГАТЕ. Розмір внеску 

становить відповідно до базової 

ставки, яка визначається 

Генеральною Конференцією. Внески 

до Фонду не є щорічними, 

стягуються періодично відповідно 

до оновлення базової ставки. 

До необов’язкових внесків 

відноситься внесок до Фонду 

технічної взаємодії та позабюджетні 

внески2 

відновлення навколишнього 

середовища після 

радіоактивного забруднення. 

Україна активно використовує 

трибуну МАГАТЕ для 

інформування міжнародної 

спільноти щодо загроз 

міжнародному режиму 

нерозповсюдження з боку 

ядерної країни внаслідок 

триваючої окупації півострову і 

мілітаризації цієї території, в 

тому числі і з використанням 

засобів доставки ядерної зброї3. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/07/contributions_to_the_iaea-guidelines_english_vs.pdf
https://vienna.mfa.gov.ua/ustanovi-oon-u-vidni/2717-ukraine-iaea
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Міжнародне 

енергетичне 

агентство (IEA) 

Міжнародне агентство, основною метою 

якого є забезпечення безпечного 

енергетичного майбутнього для всієї 

планети. IEA реалізовує ініціативи у 

сфері енергетичної безпеки, 

відслідковування переходу до чистої 

енергії, технологічної співпраці, 

сприяння цифровим електричним 

мережам, проведення навчальних курсів 

та збирання статистичної інформації. 

https://www.iea.org    

Телефон: +33 (0)1 40 57 65 

00 

Факс: +33 (0)1 40 57 65 09  

1) Держава-аплікант має бути 

членом ОЕСР; 

2) Наявність запасів сирої нафти та / 

або нафтопродуктів, еквівалентних 

90 дням чистого імпорту 

попереднього року, до яких уряд має 

негайний доступ (навіть якщо він не 

володіє ними безпосередньо) і які 

можуть бути використані для 

усунення порушень у світовому 

постачанні нафти; 

3) Програма обмеження попиту для 

зменшення національного 

споживання нафти до 10%; 

4) Законодавство та організація, що 

забезпечує координовані заходи 

реагування на надзвичайні ситуації 

(CERM) на національному рівні; 

5) Національне законодавство та 

прийняті заходи для забезпечення 

того, щоб усі нафтові компанії, що 

перебувають під її юрисдикцією, 

надавали інформацію за запитом; 

6) Заходи, що застосовуються для 

забезпечення спроможності внести 

свою частку в колективні дії IЕА. 

Остаточне рішення щодо вступу 

IEA складає щорічний профіль 

держав світу в енергетичній 

сфері, в тому числі і України. 

Також, раз у декілька років, 

IEA робить огляд  стану 

енергетичного сектору держав 

– не членів. В останньому 

такому огляді для України 

автори IEA визначили основні 

рекомендації для покращення 

енергетичної стійкості. 

Більшість ініціатив та програм 

IEA реалізовує тільки у рамках 

організації або разом з 

асоційованими членами, яких 

зараз нараховується. Програма 

асоціації пропонується у 

двосторонньому діалозі, але в 

основному для економік, що 

розвиваються дуже швидкими 

темпами (здебільшого країни 

Південної та Південно-Східної 

Азії). Співпраця IEA з 

Україною зараз і в найближчій 

перспективі здійснюється через 

ініціативу ЄС для 10 країн 

EU4Energy.  

https://www.iea.org/
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держави-апліканта до організації 

приймає Правління IEA. 

Оскільки IEA діє у рамках 

фінансової системи ОЕСР, всі 

внески держав-членів або інших 

стейкхолдерів в енергетичній сфері є 

добровільними. 

Міжнародна 

агенція з 

відновлюваних 

джерел енергії 

(IRENA) 

Міжурядова організація, яка підтримує 

країни у переході до стійкого 

енергетичного майбутнього і служить 

основною платформою для міжнародної 

співпраці, центром передового досвіду 

та сховищем політичних, технологічних, 

ресурсних та фінансових знань щодо 

відновлюваної енергетики. IRENA 

сприяє широкому впровадженню та 

сталому використанню всіх видів 

відновлюваних джерел енергії, 

включаючи біоенергію, геотермальну 

енергію, гідроенергію, сонячну енергію 

та енергію вітру для досягнення сталого 

розвитку, доступу до енергії, 

енергетичної безпеки та 

низьковуглецевого економічного 

зростання та процвітання. 

https://www.irena.org  

Телефон: +971 2 417 9000 

Email: info@irena.org 

Членство в Агентстві  відкрите для: 

1) держав, що є державами-членами 

ООН 

2) регіональних міжурядових 

організацій економічної інтеграції 

(«регіональних організацій»), що 

створюються суверенними 

державами, принаймні одна з яких є 

членом Агентства і яким їх держави-

члени передали компетенцію 

принаймні в одному з питань, що 

належать до сфери діяльності 

Агентства. 

Процес вступу:  

1. Для того, щоб стати Членом, 

відповідно до статті VI (B) (1) 

Статуту Підписант повинен здати на 

зберігання ратифікаційну грамоту. 

Україна приєдналась до 

Агентства у 2018 році, проте 

вже має достатньо варіантів 

долучитись до ініціатив 

організації.  

Для залучення інвестицій у 

проєкти відновлювальної 

енергетики, процеси 

енергетичного переходу 

Україна може звернутись до 

Платформи кліматичного 

інвестування, одним із 

співзасновників якої є IRENA4. 

IRENA має власну ініціативу 

REmap, в рамках якої визначає 

потенціал держав та регіонів 

збільшити використання 

відновлювальних джерел 

https://www.irena.org/irenaforcip
https://www.irena.org/
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Стаття XIX (С) Статуту визначає, 

що ратифікаційна грамота здається 

на зберігання Депозитарію Статуту. 

Депозитарієм є уряд Федеративної 

Республіки Німеччина. Ратифікація 

Статуту здійснюється державами 

відповідно до їх відповідних 

конституційних процесів. 

2. Документ про ратифікацію 

повинен бути переданий через 

посольство підписанта в столиці 

Німеччини (Берлін) або через 

посольство підписанта в іншій 

державі, де глава дипломатичної 

місії також акредитований в 

Німеччині. 

3. Для Підписантів, які здали на 

зберігання ратифікаційну грамоту, 

Статут набуває чинності, і 

Підписант стає членом IRENA на 

тридцятий день після здачі на 

зберігання ратифікаційної грамоти, 

відповідно до статті XIX (E) 

Статуту. 

енергії. Також щороку у січні 

IRENA проводить Форум 

законодавців, у якому можуть 

брати участь парламентарі з 

усіх держав-членів Агентства. 

Це майданчик, де 

обговорюються глобальні, 

регіональні та місцеві 

програми, що стосуються 

енергетичного переходу, які 

базуються на відновлюваних 

джерелах енергії, і який 

служить платформою для 

предметного діалогу між 

законодавцями та експертами з 

відновлюваних джерел енергії 

щодо прискорення 

впровадження відновлюваних 

джерел енергії.5  

https://www.irena.org/parliamentarynetwork/IRENA-Legislators-Forum
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Внески складаються з обов’язкових 

та добровільних. Обов’язкові 

внески, які розраховуються для 

кожної держави-члена за базовою 

оціночною шкалою ООН, що 

визначається Асамблеєю (вищим 

органом Агентства) 

Організація 

економічного 

співробітництва 

і розвитку 

(ОЕСР) 

Міжурядова економічна організація з 37 

країнами-членами. Це форум країн, які 

належать до розвинених демократій та 

держав з ринковою економікою, що 

забезпечує платформу для порівняння 

політичного досвіду, пошуку відповідей 

на загальні проблеми, виявлення 

передової практики та координації 

внутрішньої та міжнародної політики 

своїх членів. Організація працює  над 

створенням міжнародних стандартів та 

пошуком рішень для низки соціальних, 

економічних та екологічних проблем - 

від покращення економічних показників 

та створення робочих місць до 

покращення рівня освіти та боротьби з 

ухиленням від сплати податків на 

міжнародному рівні. 

https://www.oecd.org 

Телефон: +33 1 45 24 82 00 

Email (Управління з 

охорони навколишнього 

середовища): 

env.contact@oecd.org   

У 2017 році на Засіданні Ради 

Міністрів ОЕСР була прийняті 

«Рамки для розгляду потенційних 

членів»6. Згідно цього документу, 

для розгляду держави як 

потенційного члена організації, вона 

повинна відповідати наступним 

критеріям: 

1. Стан готовності 

а) Економічне та державне 

управління 

б) Здатність, потенціал (пройти 

процес вступу) та залучення (до 

комітетів ОЕСР) 

в) Охоплення та вплив держави 

2. Прихильність країни до цінностей 

ОЕСР та зобов’язань щодо членства 

України співпрацює з ОЕСР в 

екологічній сфері. Більше 20 

років ОЕСР проводить щорічну 

ініціативу «Індикатори 

зеленого росту», що допомагає 

оцінювати перспективи 

розвинених держав у переході 

на «зелену» економіку. Україна 

підключилась до цієї 

ініціативи. Аналіз України за 

«Індикаторами зеленого росту» 

дозволить відстежувати 

прогрес у досягненні чотирьох 

цілей: 1) створення 

низьковуглецевої, ресурсно-

ефективної економіки; 2) 

догляд за природними 

ресурсами; 3) покращення 

https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-13-EN.pdf
https://www.oecd.org/
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3. Інституційні рамки - ключові 

особливості 

4. Ключові економічні індикатори 

5. Відносини з ОЕСР 

Бюджет ОЕСР складається з двох 

частин. Частина перша формується 

за рахунок обов’язкових внесків 

держав-членів. Сума внеску 

підраховується за формулою, яка 

враховує розмір економіки держав. 

Наприклад, доля США складає 20% 

від суми усіх внесків. 

Частина друга покриває програми, в 

яких приймає участь обмежена 

кількість держав. Сума внесків 

залежить або від розміру економік, 

або від укладених між державами 

угод в рамках цих програм. 

якості життя людей; 4) 

імплементація відповідної 

політики для реалізації 

економічних можливостей 

зеленого зростання.7  

Агентство з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

США (United 

States 

Environmental 

Агентство є незалежним органом 

виконавчої влади, що відповідає за 

встановлення та впровадження 

стандартів захисту навколишнього 

середовища; проведення досліджень 

щодо шкідливих наслідків 

забруднення, а також щодо методів і 

обладнання для його контролю, збір 

Офіс з питань 

міжнародної співпраці / 

Євразійський регіон: 

тел.: +1 202 564 6600; 
 

e-mail: 

buckley.katherine@epa.gov 

 За підтримки Агентства в 

Україні були реалізовані такі 

проекти: “Оцінка 

Канівського водосховища”, 

“Управління радіаційною та 

ядерною безпекою”, 

заснування Навчальних 

центрів з екологічного 

https://www.eu4environment.org/app/uploads/2021/03/Save-the-date-GGIs-kick-off-event-Ukraine-March-2021.pdf
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
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8 https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/reorganization-plan-no-3-1970.html  
9 https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/darkpast.pdf  
10 https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?Lab=OPAA&dirEntryID=72369  
11 https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_statutes_and_regulations_january_2018_final-master_file.pdf 

Protection 

Agency — US 

EPA) 

інформації про забруднення задля 

посилення програм охорони 

навколишнього середовища та 

розробки рекомендацій щодо змін 

політики; надання грантів і технічної 

допомоги у запобігання забрудненню 

довкілля.8 

менеджменту, заснування 

екологічного телеканалу 

“ECO-TV”9, “Посилення 

екологічних спроможностей 

України”10.  

Також проводять спільні 

дослідницькі проекти, як 

наприклад “Забруднюючі 

речовини, мутагенність та 

токсичність у поверхневих 

водах Києва” 
Міжнародний 

союз охорони 

природи, МСОП 

(International 

Union for 

Conservation of 

Nature, IUCN) 

Міжнародний союз включає урядові 

та неурядові організації. Діяльність 

Союзу спрямована на збереження 

цілісності та різноманітності 

природи, забезпечення 

збалансованого та екологічно 

стійкого використання природних 

ресурсів11. МСОП займається збором 

та аналізом даних, проведенням 

досліджень, реалізацією польових 

проектів, адвокацією та освітою. 

Діяльність МСОП охоплює такі 

тематичні напрямки: бізнес і 

Штаб-квартира: Гланд, 

Швейцарія, тел.: +41 22 

9990000, факс: +41 22 

9990002, e-mail: 

president@iucn.org.  
Регіональний офіс Східної 

Європи та Центральної 

Азії: Белград, Сербія, 

тел.,+381 11 2272411, 

факс:+381 11 2272531,  

e-mail: ecaro@iucn.org 

Членом організації може стати 

держава (член ООН або одного із 

агентств ООН), урядова установа, 

політична/економічна 

інтеграційна організація, 

національна або міжнародна 

неурядова (неприбуткова) 

організація, організація корінних 

народів.  

Кандидати на членство повинні 

поділяти цілі МСОП, 

демонструвати активну діяльність 

у сфері збереження природи і 

Членом МСОП є 

Міжнародна благодійна 

організація “Екологія — 

Право — Людина” 

(зареєстрована у Львові). 

Членство в МСОП дає 

можливість створення 

міжнародних партнерств, 

доступ до процесу 

прийняття політичних, 

економічних та соціальних 

рішень на високому рівні, 

сприяє зростанню 

https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/reorganization-plan-no-3-1970.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/darkpast.pdf
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?Lab=OPAA&dirEntryID=72369
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_statutes_and_regulations_january_2018_final-master_file.pdf
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
mailto:president@iucn.org
mailto:ecaro@iucn.org
https://www.facebook.com/epl.org.ua
https://www.facebook.com/epl.org.ua
https://www.facebook.com/epl.org.ua


 
 

 

 

10 
 
 

 

 

 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0401  

біорізноманіття, зміна клімату, 

управління екосистемами, екологічне 

право, ліси, гендер, глобальна 

політика у сфері охорони природи, 

управління та права, морські та 

полярні екосистеми, екологічні 

рішення, природоохоронні території, 

наука та економіка, збереження видів, 

водна екосистеми, світова природна 

спадщина  

природних ресурсів. 

Наразі МСОП нараховує більше 

1400 членів із понад 170 країн. 

Членські внески держави 

вираховуються на основі її 

відсоткового внеску до бюджету 

ООН. Розмір членського внеску 

неурядових організацій 

визначається Конгресом МСОП. 

спроможності та довіри до 

членів МСОП завдяки їхній 

співпраці із ключовими 

науковцями та управлінцями 

у сфері охорони природи. 

Європейське 

екологічне 

агентство, ЄЕА 

(European 

Environment 

Agency, EEA) 

 

Агентство Європейського Союзу, що 

діє з 1994 року і метою якого є 

забезпечення держав-членів та 

інституцій ЄС об’єктивною та 

достовірною інформацією про стан 

навколишнього середовища12. Дані 

використовуються для розробки 

екологічної політики та 

інформування громадськості.  

ЄЕА координує Європейську мережу 

інформації та спостереження за 

довкіллям (Eionet), метою якої є 

вироблення індикаторів, надання 

рекомендацій та інформації в сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища. 

Працює в межах 4 основних 

Копенгаген, Данія 

Тел.: (+45) 33 36 71 00 
Факс: (+45) 33 36 71 99 

 

“Національними 

контактними пунктами” в 

Україні є Міністерство 

захисту довкілля та 

природних ресурсів 

України і Державна служба 

статистики України. 

Членами ЄЕА є держави-члени 

ЄС. Агентство відкрите для 

участі країн поза межами ЄС 

(регламент Європейського 

парламенту і Ради № 401/2009). 

Участь третіх країн можлива у 

таких формах як:  

- повна участь без права голосу,  

- співпраця щодо реалізації 

окремих пріоритетів або заходів 

ЄЕА 

- співпраця на нерегулярній 

основі. 

У разі повної участі без права 

голосу між країною та ЄЕА 

укладається Угода про участь 

(такі угоди укладені із Ісландією, 

За інформацією Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів наразі 

Україні бракує технічних і 

людських ресурсів для 

повноцінного 

співробітництва з ЄЕА. 

Міністерство розглядає 

можливості участі України у 

таких проектах ЄЕА:  

- вивчення земляного 

покрову та екосистеми 

України і створення на 

підставі фотоматеріалів, 

зроблених із супутників, 

інтегрованої бази даних з 

використанням земельних, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0401
https://www.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
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тематичних напрямках: 

- забруднення повітря і зміна клімату;  

- запобігання втратам біологічного 

різноманіття і розуміння його 

просторової зміни;  

- захист людського здоров'я і якості 

життя;  

- використання і управління 

природними ресурсами і відходами. 

Ліхтенштейном, Швейцарією, 

Норвегією і Туреччиною), у разі 

співпраці щодо реалізації 

окремих пріоритетів або заходів 

агенції підписується документ 

про співпрацю13. ЄЕА 

співпрацює із шістьма країнами 

Західних Балкан в рамках 

Інструменту перед-вступної 

допомоги ЄС. 

Внески країни для повної участі в 

ЄЕА здійснюються на 

прогресивній основі за період 

трьох років. Рішенням 

Європейського Парламенту 

передбачено, що загальна сума 

внеску країни-претендента на 

участь в ЄЕА залежить від 

національного ВВП (дані 

Eurostat). Це Рішення також 

передбачає, що країни-

претенденти можуть вносити 

лише частину внеску від свого 

національного бюджету і що 

решта частина коштів може бути 

взята від Програм Допомоги 

Країнам (Community Assistance 

водних, лісових та інших 

ресурсів в ретроспективі з 

1970-х по 2006 роки; 

- вивчення у 

ретроспективному плані 

стану і перспектив розвитку 

водних ресурсів України у 

т.ч. у контексті забезпечення 

потреб її населення та 

сільського господарства в 

умовах зміни клімату; 

- узгодження в рамках ЄС 

головних показників 

(індикаторів) стану 

екосистеми України з метою 

запровадження європейських 

стандартів екологічних 

показників та оцінки 

ситуації; 

- підготовка україномовного 

варіанту «Тлумачного 

словника екологічної 

термінології».  

Україна є учасницею 

ініціативи Європейської 

комісії та ЄЕА “Спільна 

система екологічної 

https://mepr.gov.ua/content/evropeyska-ekologichna-agenciya.html
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Programmes). інформації” (ССЕІ), що 

реалізується в рамках 

політики “Східного 

партнерства” та покликана 

посилити спроможності 

країн впровадити принципи 

та методології ССЕІ.  

Глобальний 

екологічній 

фонд, ГЕФ 

(Global 

Environment 

Facility, GEF) 

міжнародна організація, що працює 

заради покращення стану глобального 

навколишнього середовища шляхом 

підтримки національних ініціатив зі 

сталого розвитку. Це фінансовий 

механізм, що надає гранти для країн, що 

розвиваються, та країн з перехідною 

економікою на реалізацію проектів у 

таких галузях: біорізноманіття, зміна 

клімату, міжнародні води, деградація 

земель, захист озонового шару та стійкі 

органічні забруднювачі.  

ГЕФ надає підтримку державним 

установам, неурядовим організаціям, 

приватним компаніям, дослідницьким 

інституціям для впровадження проектів 

в країні-реципієнті.  

Фінансова підтримка ГЕФ здійснюється 

через Програму розвитку ООН, 

Тел: +1 202 473 0508; 

Факс: +1 202 522 3240; 
e-mail: 

communications@thegef.org 

ГЕФ об’єднує 184 країни. 

Учасником ГЕФ може стати будь-

яка держава, яка є членом ООН або 

її агенцій. 

ГЕФ отримує внески від 40 країн-

донорів. Інші країни — реципієнти, 

які отримують гранти на реалізацію 

проектів. 

В Україні відповідно до 

Відповідальним за 

співпрацю з ГЕФ назначено 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України (постанова 

КМУ від 13.09.2002 №1371). 

Мінекології визначає 

чиновників- координаторів 

“GEF Focal Points”, що 

відіграють ключову роль в 

забезпеченні відповідності 

проектів національним 

потребам та пріоритетам. За 

підтримки ГЕФ в Україні 

реалізується 25 проектів, ще 

40 проектів, фінансованих 

ГЕФ, здійснюються за участі 

України15. 

http://www.thegef.org/country/ukraine
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/
mailto:communications@thegef.org
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Програму охорони навколишнього 

середовища ООН, Світовий банк, 

регіональні банки розвитку та агенції 

ООН14. 

Всесвітній фонд 

дикої природи 

(WWF) 

Міжнародна неурядова організація, що 

займається збереженням природи, 

дослідженнями та відновленням 

природного середовища 

https://wwf.panda.org/?refere

r=wwforg 

 

globalpartnerships@wwfint.o

rg 

 

контакти в Україні:  

TRIABOKIN@WWF.UA 

+380962304462 

 WWF-УКРАЇНА  

В Україні реалізує проекти для: 

- збереження старовікових лісів 

і впровадження сталого 

лісогосподарства 

- відновлення природних 

ландшафтів для запобігання 

водній кризі 

- збереження рідкісних тварин і 

створення основи 

національного моніторингу 

видів, без чого неможливо їх 

захистити  

Грінпіс 

(Greenpeace)  

Міжнародна неурядова 

природоохоронна організація, цілями 

якої є: 

захищати біорізноманіття у всіх його 

формах 

запобігати забрудненню та зловживанню 

океаном, землею, повітрям та прісною 

водою 

https://www.greenpeace.org/i

nternational/ 

 

+31 20 718 2000 

Email: 

info.int@greenpeace.org 

Організація не приймає  

фінансування від урядів, політичних 

партій та міжурядових організацій 

До роботи в ініціативах 

організації залучаються лише 

фізичні особи шляхом 

поширенням просвітницьких 

кампаній організації в 

соціальних мережах, створення 

власних кампаній, 

волонтерства в локальних 

http://www.thegef.org/about/funding
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://wwf.panda.org/?referer=wwforg
https://wwf.panda.org/?referer=wwforg
mailto:globalpartnerships@wwfint.org
mailto:globalpartnerships@wwfint.org
https://www.greenpeace.org/international/
https://www.greenpeace.org/international/
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припинити всі ядерні загрози 

сприяти миру, глобальному роззброєнню 

та ненасиллю 

офісах організації. В Україні 

немає регіонального 

представництва Грінпіс. 

Всесвітнє 

товариство 

захисту тварин 

(WSPA) 

Міжнародна некомерційна зоозахисна 

організація, метою якої є світ, в якому 

благополуччя тварин - цінно, а з 

жорстоким поводженням - покінчено, 

місія створення глобального руху на 

захист тварин. 

https://www.worldanimalprot

ection.org.uk/ 

hello@worldanimalprotection

.org.uk 

0800 316 9966 

 Організація бореться проти 

жорстокого поводження з 

тваринами в цілому, проводить 

окремі кампанії проти 

конкретних видів жорстокого і 

негуманного поводження, 

таких як корида, цькування 

ведмедя, китобійна 

промисловість, утримання 

дельфінів у неволі. 

Також консультує уряди і 

вимагає прийняття 

законодавства, яке дозволило б 

поліпшити становище тварин.  

В Україні відділення такої 

організації немає. 

Міжнародний 

Зелений Хрест 

(Green Cross 

International) 

Міжнародна неурядова організація, 

метою створення якої є вжиття заходів, 

спрямованих на забезпечення сталого та 

безпечного майбутнього планети, 

екологічна просвіта, виховання почуття 

відповідальності за наслідки впливу 

цивілізації на навколишнє середовище 

https://www.gcint.org/ 

esmail@gcint.org 

 

 

 

 

 

 

 В Україні створений відділ 

такої організації у формі 

громадської благодійної 

організації "Зелений Хрест 

України" (GCU). В Україні 

організація реалізує декілька 

проектів: 

https://www.worldanimalprotection.org.uk/
https://www.worldanimalprotection.org.uk/
mailto:hello@worldanimalprotection.org.uk
mailto:hello@worldanimalprotection.org.uk
https://www.gcint.org/
mailto:esmail@gcint.org
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17 https://earthcharter.org/get-involved/young-leaders-programme/  
18 https://earthcharter.org/education-sustainable-development/earth-charter-in-education/  
19 https://earthcharter.org/apply-the-earth-charter-in-business/  

 

Контакти в Україні: 

http://www.greencross.org.ua

/uk/ 

greencross.org.ua@gmail.co

m 

 

- SOCMED (сприяє наданню 

реабілітації, лікування дітей, 

підлітків, матерів з маленькими 

дітьми і здійснює екологічну 

просвіту та виховання з метою 

поширення знань про здоровий 

спосіб життя, здоров'я і 

правильне харчування і 

охорону навколишнього 

середовища),  

- проект «Шкільний сад», 

проект «Розумна вода (SWGS)» 

. 

Міжнародна 

Організація 

Хартія Землі 

(Earth Charter 

International 

(ECI) 

Надає глобальному руху Хартії Землі 

(документ із 16 принципами, що 

скеровують глобальний рух) 

інформацію, мережу зв’язків та освіту 

задля підвищення усвідомленості в житті 

та вчинках. Місія - сприяти переходу до 

сталого способу життя на планеті. 

Цілі: 

- Ознайомити світову спільноту з 

Хартією Землі та поширювати розуміння 

її всебічного етичного бачення. 

info@earthcharter.org Організація має різні форми 

представлення в країнах. Це може 

бути група, агентство, афілійоване 

представництво, партнерство, 

програма молодих лідерів чи 

освітян. 

Інформація про внески відсутня 

Організація здійснює свій 

вплив через низку програм: 

- Програма для 

молоді17; 

- Освітня 

програма18; 

- Програма для 

бізнесу19; 

- Програма для 

уряду; 

https://earthcharter.org/get-involved/young-leaders-programme/
https://earthcharter.org/education-sustainable-development/earth-charter-in-education/
https://earthcharter.org/apply-the-earth-charter-in-business/
http://www.greencross.org.ua/uk/
http://www.greencross.org.ua/uk/
mailto:greencross.org.ua@gmail.com
mailto:greencross.org.ua@gmail.com
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16 https://earthcharter.org/about-the-earth-charter/earth-charter-international/  

- Сприяти схваленню та офіційному 

визнанню Хартії приватними особами, 

організаціями та Організацією 

Об’єднаних Націй. 

- Сприяти застосуванню Хартії Землі як 

офіційного довідника і втіленню її 

принципів громадянським суспільством, 

діловими колами та Урядами. 

- Заохочувати і підтримувати 

застосування Хартії у навчальних цілях 

у школах, університетах, релігійних 

спільнотах, місцевих спільнотах тощо. 

Сприяти визнанню і застосуванню Хартії 

Землі в якості документа „м’якого” 

закону16. 

Ряд місцевих громад та урядів 

використовували Хартію Землі 

як керівництво для вироблення 

політики та як інструмент 

оцінки прогресу поступу до 

цілей сталості. Наприклад, 

район місцевого 

самоуправління Західної 

Австралії Сіті ов Джоондалуп 

взяла Хартію за основу для 

своєї стратегії. Деякі 

порівнювали свою наявну 

політику з принципами Хартії 

Землі та використовували її для 

проведення реформ, зокрема 

націлені на розвиток громади. 

Інші використовували Хартію 

Землі задля стимулювання 

дебатів та дискусій, що 

сприяють важливому 

формуванню консенсусу, який 

приводить до впливових змін. 

- Хартія Землі як 

документ 

https://earthcharter.org/about-the-earth-charter/earth-charter-international/
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20 https://earthcharter.org/get-involved/earth-charter-and-law/  
21 https://www.c40.org/about  
22 https://resourcecentre.c40.org/join-deadline-2020  
23 https://www.c40.org/cities  

„м’якого” 

закону20; 

- Платформа для 

діалогу. 
Друзі Землі 

(Friends of the 

Earth 

International) 

Міжнародна неурядова організація, що 

займається адвокацією екологічних 

проблем, висвітлюючи їх соціальний, 

політичний та правозахисний контекст. 

https://www.foei.org/ 

web[at]foei.org 

 Екологічна мережа, яка 

об’єднує понад 30 

національних організацій з 

тисячами місцевих груп. Групи 

та активісти проводять освітню 

та дослідницьку діяльність. В 

Україні відділення такої 

організації немає. 

Коаліція C40 

(C40 Cities 

Climate 

Leadership 

Group) 

Досягнення цілей Паризької угоди на 

місцевому рівні, а також очищення 

повітря21. 

Email: media@c40.org 

Email (для долучення до 

ініціативи):@@4040.org  

Детальний порядок участі за 

посиланням22. Ключова умова: 

Міський голова підписує «Лист про 

зобов’язання щодо узгодженого, 

стійкого та всеохоплюючого плану 

кліматичних дій на рівні 1,5˚С для 

підтримки імплементації Паризької 

угоди» та надсилає його на адресу 

@@4040.org 

Наразі Україна не є членом цієї 

організації. В Україні немає 

осередку такої організації23. 

https://earthcharter.org/get-involved/earth-charter-and-law/
https://www.c40.org/about
https://resourcecentre.c40.org/join-deadline-2020
https://www.c40.org/cities
https://www.foei.org/
mailto:web@foei.org
mailto:media@c40.org
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24 https://350.org/contact/  
25 https://350.org/starting-a-local-350-group/  
26 https://www.conservation.org/about  
27 https://www.conservation.org/contact  
28 https://rspo.org/about/contact/mediaquery  

350.org Місія: покласти край віку викопного 

палива та побудувати світ відновлюваних 

джерел енергії для всіх. Цілі: Прискорити 

перехід до нової, просто чистої 

енергетичної економіки, підтримуючи 

енергетичні рішення, очолювані 

громадою, зупинити та заборонити 

будівництво всіх нафтових, вугільних та 

газових проектів всупереч опору 

громади, відрізати соціальну ліцензію та 

фінансування для компаній добування 

викопного палива. 

Форма для запитів за 

посиланням24. 

За відсутності осередку в Україні 

необхідно створити місцевий 

осередок (local group) і слідувати 

таким вимогам: керівництво групи 

складається з 4-10 або більше людей, 

місцевий осередок регулярно 

проводить зустрічі, бере участь у 

подіях 350.org і прагне розширення 

співпраці із 350.org. Деталі 

реєстрації осередку за посиланням25. 

На офіційному вебсайті відсутня 

інформація щодо членських внесків. 

Натомість можна здійснити 

пожертвування на діяльність 

організації. 

 

Conservation 

International 

Пріоритети організації26: захист лісів, 

захист світового океану, трансформація 

економіки у відповідності до екологічних 

принципів. 

Тел.: 1.703.341.2400 

Форма для запитів за 

посиланням27 

Відсутня інформація стосовно вимог 

до членства, натомість можна 

долучитися через добровільні 

пожертви. 

 

Круглий стіл з 

питань сталого 

виробництва 

Завдання: покращити виробництво, 

закупівлю, фінансування та 

використання продуктів пальмової олії; 

Форма подачі медійних 

запитів за посиланням28. 

Залежно від форми долучення до 

сертифікації організації (звичайне 

членство, асоційоване і партнерське) 

Сертифікацію в Україні 

пройшла міжнародна 

кондитерська фірма «Puratos 

https://350.org/contact/
https://350.org/starting-a-local-350-group/
https://www.conservation.org/about
https://www.conservation.org/contact
https://rspo.org/about/contact/mediaquery
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пальмової 

олії RSPO  (The 

Roundtable on 

Sustainable Palm 

Oil) 

розробити, впровадити, перевірити, 

забезпечити та періодично переглядати 

світові стандарти для всього ланцюга 

поставок пальмової олії; моніторинг та 

оцінка економічних, екологічних та 

соціальних наслідків поглинання 

пальмової олії на ринку; залучити та 

взяти на себе зобов'язання всіх 

зацікавлених сторін у всьому ланцюгу 

поставок, включаючи уряди та 

споживачів 

умови різняться. Порядок 

приєднання: визначення типу 

членства, підтвердження типу 

членства, надсилання запиту на 

додаткові документи, отримання 

заповнених документів, сплата 

рахунку, публікування заявки на 

вебсайті організації на 2 тижні для 

коментарів громади, внутрішній 

огляд та затвердження, надсилання 

листа, що підтверджує участь, 

публікування профілю учасника 

організації на сайті. 

За членство в організації 

передбачено ціни за тарифами, які 

залежать від умов членства. Вартість 

розраховується відповідно до 

категорії заявника на вступ (напр. 

торговці пальмовою олією, 

виробники олії і т.д.). 

Group Україна», сертифікат 

RSPO дає можливість 

продавати продукцію із 

зазначенням вмісту пальмової 

олії, отриманої з екологічно 

стійких джерел. 



 


