
Центр екологічних ініціатив “Екодія” – це громадська організація, яка об’єднує 

експертів і активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на 

прийняття рішень.  

Напрямки діяльності: енергоефективність, розвиток відновлюваної 

енергетики, протидія зміні клімату, чисте повітря для всіх, розвиток сталого 

транспорту та сільського господарства України. 

 

Заснована 2017 року. 

Наразі налічує 31 члена, 30 співробітників, 260 волонтерів і понад 22000 

прибічників. 

 

Органи управління: Загальні збори членів Організації, Правління, виконавчий 

директор, заступник виконавчого директора. 

 

Член Громадських рад і Робочих груп (у різні часи): 

- Громадська рада при Державній інспекції ядерного регулювання України; 

- Громадська рада при Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України; 

- Громадська рада при Міністерстві енергетики України 

- Робоча група з розробки проекту Стратегії розвитку галузі тваринництва на 

період до 2030 року при Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України; 

- Робоча група з імплементації Директиви 2010/75/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди 

(комплексне запобігання і контроль забруднень) при Міністерстві екології та 

природних ресурсів України; 

- Робоча група з питань підготовки проекту плану заходів з реалізації 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність" при Міністерстві енергетики 

України (від 24.10.2017); 

- Тимчасова робоча група з розробки механізму впровадження Національного 

плану скорочення викидів від великих спалювальних установок  (НПСВ) та 

затвердження положення про неї при Міністерстві енергетики та вугільної 

промисловості України; 

- Робоча група з реформи екологічної інспекції; 

- Робоча група з питань реформування системи державного нагляду 

(контролю), моніторингу та відповідальності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, підгрупа 2 реформування системи державного 

моніторингу довкілля та створення загальнодержавної автоматизованої системи 

доступу до екологічної інформації.  

Та інші. 



 

Член мереж і об’єднань громадських організацій: CAN international, CAN 

EECCA, CEE Bankwatch Network, Coalition on Human Rights in Development, 

INFORSE Europe, Land Matrix, Transport and Environment,  Українська 

кліматична мережа, Українська мережа сільського розвитку, Український 

урбаністичний рух.  

  

Із 2017 року видано 70 видань. 

 

Всі три роки з часу заснування брали участь у Міжнародних кліматичних 

конференціях країн-членів UNFCCC 

 

Екологізація промисловості: 

Продовжили працювати з проєктом Land Matrix, який відстежує, у чиїх руках 

знаходиться сільськогосподарська земля. Разом із волонтерами ми зібрали 

інформацію про більш як 300 випадків придбання сільськогосподарських 

земель і лісів іноземними інвесторами в Україні та на основі цих даних ми 

зробили профіль України – публікацію, в якій розповідаємо, де в Україні 

зустрічаються випадки такого масштабного накопичення землі та які вони 

мають особливості. 

Провели та презентували дослідження про те, чи впливає концентрація земель 

на довкілля і суспільство. Унікальність цього дослідження у тому, що воно 

може стати точкою відліку на майбутнє. 

Зробили соціально-економічний аналіз 6 ОТГ у рамках проєкту «Перспективи 

сталого розвитку для сільських територій» охоплює природні ресурси сільських 

територій, включаючи клімат і його сучасну зміну; демографічний потенціал; 

людський і соціальний капітал; місцеву економіку, особливо сільське 

господарство; систему землеволодіння на землекористування; джерела 

формування бюджету та напрямів використання наявних фінансових ресурсів, у 

тому числі, в умовах впливу на бюджетний процес пандемії COVID‑19. 

Особливу увагу присвячено визначенню рівня інклюзивності розвитку 

сільських територій, тобто включеності селян до процесів розвитку ОТГ. 

 

Протидія зміні клімату 

Брали участь під час розробки другого Національно визначеного внеску 

(2НВВ), цілі нашої країни зі скорочення викидів парникових газів до 2030 року. 

Ми відвідували робочі групи, готували позиції, слідкували за процесами, 

ходили на офіційні зустрічі, готували коментарі. 

Крім того, ми розпочали роботу у новому для нас, але важливому напрямку – 

адаптації до зміни клімату. Зараз розбираємося більше у темі, досліджуємо різні 



практики і підходи, долучились до розробки національної стратегії з адаптації 

та деякі пропозиції до Стратегії були прийняті. 

 

Трансформація вугільних регіонів 

Ми працюємо з Платформою сталого розвитку вугільних міст Донецької 

області. Це об’єднання дев’яти шахтарських міст, зацікавлених у тому, аби 

спільно працювати над справедливою трансформацією, розвивати інші 

напрямки діяльності в регіоні, створювати нові можливості для місцевих 

жителів, покращувати якість їхнього життя. 

Більше того, Платформа ще й розширюється. До неї приєдналися новостворені 

Білозерська та Новодонецька ОТГ. Тобто все більше вугільних міст бачить 

необхідність планувати власну трансформацію вже сьогодні. Це дуже важливо, 

адже для по-справжньому справедливого енергетичного переходу критично 

необхідна їхня активна участь, їхній голос. 

 

Енергетичний напрям 

 

Зробили та презентували дослідження різних форм підтримки розвитку ВДЕ в 

Україні. Зелений тариф зеленим тарифом, але це лише тимчасовий захід. 

Цьогоріч нарешті мають запуститися аукціони, але це не єдина спосіб, яким 

можна підтримувати розвиток ВДЕ.  

Ми стали активно співпрацювати із Запорізьким регіоном. В тому числі, 

провели два спільних заходи: співорганізовували окрему панель на місцевому 

екологічному форумі наприкінці 2020, а також у лютому 2021 провели спільну 

дискусію з активістами із Запорізької і Дніпропетровської області. 

Обговорювали переваги та недоліки атомної енергетики. 

Ми також розробили публікацію із відповідями на найважливіші запитання про 

Запорізьку АЕС. І загалом розвивали комунікацію в регіоні – писали спільні 

статті, розповідали у соцмережах. 

У 2020 ми також запустили щомісячну інформаційну розсилку про атомну 

енергетику яку продовжуємо робити. 

 

 


