
Юлія Мельник 
Членкиня Ради УКМ,

Голова правління 
ГО «Еколтава»

Освіта: 
Інженерка за освітою, журналістка. 
Випускниця міжнародних програм: курс зі сталого 
розвитку (Венеційський міжнародний універси-
тет); курс «Енергоефективність та енергозбережен-
ня у приватному та комерційному секторі» (JICA, 
Японія); курс «Соціальне підприємництво та сталий 
розвиток» (Тренінговий центр ООН, Турин).

Досвід:
- одна з ініціаторок руху «ЧистоТак!», який за  
2 роки з регіонального виріс до національного; 
- більше 200 лекцій по сортуванню в школах та 
офісах України; 
- започаткування консультаційного центру, що 
допомагає українським громадам вирішувати 
проблеми сміття та енергії, консультування ор-
ганів влади в різних регіонах України.

Профіль: 
енергоефективність, поводження з відходами, 
сталий розвиток громад, залучення громадсь-
кості та влади до вирішення екологічних про-
блем, інформаційні кампанії. 

Робочі контакти:
+38 (099) 984 98 41 
juliapashkovska@gmail.com

Ілля Єременко 
Голова Ради УКМ, 

координатор проектів 
ГО «Екоклуб»

Освіта: 
Вища освіта за напрямком «Економіка довкілля». 
Учасник більше 15 міжнародних програм на 
теми енергетики, змін клімату та адвокації. 

Досвід: 
6 років досвіду координації екологічних проектів 
від Євросоюзу та міжнародних фондів.
4 роки досвіду тренерства та фасилітації освітніх 
заходів. 

Профіль: 
міжнародна і національна кліматична політика, 
місцеві плани щодо енергетики і клімату, систе-
ма торгівлі викидами, вуглецевий податок, Па-
ризька кліматична угода, кліматичний громадсь-
кий рух в Україні. 

Завдання голови УКМ:
- координація роботи ради УКМ; 
- участь у міжнародних кліматичних перегово-
рах;
- оозробка позиційних документів мережі;
- налагодження комунікації між членами мережі;
- участь у національних подіях, присвячених темі 
змін клімату та енергетики.

Робочі контакти:
+38 (063) 483 51 22  
illia@ecoclubrivne.org

Євген Колішевський
Член Ради УКМ,

виконавчий директор 
ГО «Голос Природи»

Освіта: 
За освітою педагог. 

Досвід:
Більше 15 років є активним учасником еколо-
гічного природоохоронного руху країни, брав 
участь у створенні УКМ.

Профіль: 
Сектори економіки, що  впливають на зміну клі-
мату; соціальні, економічні та екологічні наслід-
ки зміни клімату; кліматична адаптація.

Робочі контакти: 
+38 (067) 681 13 16
golos1999@gmail.com

Соф’я Садогурська
Членкиня Ради УКМ, 

координаторка кампанії з питань змін клімату 
ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» 

Освіта: 
За освітою біолог. 
Закінчила курс UNEP та UNESCO з менеджмен-
ту навколишнього середовища в Центрі після-
дипломної освіти Дрезденського Технічного 
Університету (Німеччина). 

Досвід:
Займається науковими дослідженнями в сфері 
біології та охорони біорізноманіття, брала участь 
в якості спостерігача в Кліматичних переговорах 
ООН, працювала в проекті з адаптації до зміни 
клімату в рамках проекту «Climate Forum East II», 
3 роки досвіду роботи менторкою в програмах 
неформальної освіти.

Профіль: 
Глобальні кліматичні зміни та їх причини, біоріз-
номаніття, вплив зміни клімату на Україну, клі-
матична політика України на міжнародному та 
національному рівнях.

Робочі контакти: 
+38 (068) 790 21 18
sofia@ecoact.org.ua

Склад ради УКМ:

УКРАЇНСЬКА 
КЛІМАТИЧНА 
МЕРЕЖА
(УКМ)

Українська Кліматична Мережа (або УКМ)  
‒ це об’єднання громадських організацій 
з різних регіонів України, що працюють  
в сферах, дотичних до змін клімату: 
енергетиці, транспорті, екологічній освіті.

Сьогодні до Мережі входить  
30 громадських організацій з усієї країни.

climategroup.org.ua

https://www.facebook.com/climategroup/

Члени мережі:
Дитяча Екологічна Асоціація 
«Зелена Країна»
Екоосвіта, газета «Бджілка»,  
розробка підручників.
м. Горлівка, Донецька область
green_landzk@mail.ru

Чорноморський жіночий клуб
Адаптація, енергоефективність, водні ресурси.
м. Одеса
www.bswc.org 

Дитячий незалежний екоцентр 
«Романтик»
Екопросвіта, дитячі екозаходи,  
видавнича діяльність.
м. Суми
cent@romantic.sumy.ua

Громадська екологічна організація  
«Голос Природи»
Адаптація до змін клімату, енергозбереження, 
енергоефективність.
м. Кам’янка, Дніпропетровська обл.
www.voice.dp.ua

Асоціація велосипедистів Києва
Стала міська мобільність, велотранспорт.
www.avk.org.ua

Український екологічний клуб  
«Зелена Хвиля»
Адаптація, кліматична освіта, сталий розвиток.
м. Київ
http://ecoclubua.com

Громадська організація «Українська  
Молодіжна Кліматична Асоціація» (УМКА)
Кліматичне лідерство,  
підтримка низового кліматичного руху.
м. Київ / Львів / Івано-Франківськ
http://go-umka.org

Громадська організація  
«Колегія екологічної освіти «Світ Освіт»
Формальна та неформальна екоосвіта.
м. Київ
www.sweetosvit.org.ua

Українська екологічна асоціація
«Зелений Світ»
Екологічна просвіта, аналіз екологічної політики.
м. Кривий Ріг
m.i.korobko@gmail.com 

Бюро Екологічних Розслідувань (БЕР)
м. Львів
anatoliy_pavelko@yahoo.com

Міжнародна благодійна організація  
«Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ)
Аналіз кліматичного законодавства,  
громадський контроль, екоосвіта.
м. Львів / Київ
www.epl.org.ua

Експертно-дорадчий центр  
«Правова аналітика»
м. Львів
www.legalanalytics.com.ua

Громадська організація 
«Регіональне молодіжне  
екологічне об’єднання «Екосфера»
м. Ужгород
http://ekosphera.org/

Громадська організація 
«Центр екологічних ініціатив «Екодія»
м. Київ
http://ecoaction.org.ua

Громадянська мережа «ОПОРА»
Енергоефективність, ВДЕ,  
житлово-комунальна політика.
м. Київ 
www.oporaua.org

Екологічний клуб «Еремурус»
Екоосвіта.
м. Київ
www.eremurus.org

Міжнародна благодійна організація  
«Інформаційний центр «Зелене досьє»
м. Київ
www.dossier.org.ua

Національний екологічний центр України
(НЕЦУ) 
Стала енергетика, кліматична політика,  
адаптація.
м. Київ
www.necu.org.ua

WWF в Україні
Адаптація, просвіта,  
розвиток волонтерського руху.
м. Київ
http://wwf.panda.org/uk/

Громадська організація «Екоклуб» 
Місцева енергетична політика,  
підтримка громадських організацій.  
м. Рівне
http://ecoclubrivne.org

Громадська організація «ФОРЗА»
м. Ужгород
www.forza.org.ua

Харківська міська громадська організація 
«ЕкоПраво-Харків»
м. Харків
Шумило Олексій Михайлович

Хмельницька обласна організація  
«Українського товариства  
охорони природи»
м. Хмельницький
www.eco.iatp.org.ua

Еколого-гуманітарне об’єднання  
«Зелений Світ»
Розвиток екоініціатив, адаптація, велоактивізм.
м. Чортків, Тернопільська обл.
www.greenworld.org.ua

Громадська організація «Еколтава»
Енергоефективність, ВДЕ,  
адаптація до зміни клімату.
м. Полтава
ecoltava.org

Агенція економічного розвитку 
м. Вознесенськ
http://aer.net.ua

Міська громадська екологічна організація 
«Наш дім – Манява» 
Сталий розвиток регіону, енергоефективність.  
с. Манява, Івано-Франківська область
http://manyava.ucoz.ua

Громадська організація 
«Єдина планета»
Етичне ставлення до тварин, відповідальне та по-
важне ставлення до довкілля та біорізноманіття.
м. Київ
https://www.facebook.com/
ngouniqueplanet/?ref=br_tf 

За підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля
https://ua.boell.org/uk
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Лише спільно ми можемо зробити 
наше майбутнє кращим!
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