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є	участь	у	розвитку	відповідального	громадянського	суспільства,	
яке	розуміє	права	людини	на	безпечне	та	комфортне	довкілля,	
необхідність	збереження	природи,	і	поділяє	принципи	
сталого	розвитку,	запроваджує,	розробляє	відповідні	проекти	
і	програми	і	вірить	в	сили	і	можливість	їх	реалізації.

Догляд за місциною Екопарку
Екологічна просвіта
Захист екологічних прав
Збереження екосистем

МІСІЄЮ	ГО	«Екопарк	Осокорки»	

Що	ми	робимо:
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Наскільки сильніше ми почали цінувати довколишній простір, засвідчив хоча б 
факт участі 4 сотень людей (а серед них чимала ватага малечі), а також близько 
десятка різних організацій і об’єднань у нашій традиційній осінній толоці. Великою 
громадою нам вдалось прибрати майже 65 га території і позбутись близько 50 м.куб. 
сміття (1). 

ДБАЄМО ПРО ЧИСТОТУ ЕКОПАРКУ
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З ініціативи ГО «Екопарк Осокорки» та за сприяння відділу благоустрою і охорони 
природного середовища Дарницької РДА, протягом березня-червня на території 
Екопарку ліквідовано кілька великих сміттєзвалищ і вивезено сотні тон мотлоху (2) 
(3). 

Загалом, у 2020 році наша організація ініціювала і провела біля 10 різних толок. 
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ВИСАДЖУЄМО ДЕРЕВА

Натомість, на колись засмічених ділянках, з’явилися типові для цієї території 
саджанці сосни і дуба (4). 
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Зусиллями громади було влаштовано кілька

рейдів для запобігання незаконному полюванню (5) 
і нищенню червонокнижних рослин (6). 

Активісти екопарку гасили пожежі самі і завдяки тісним і дружнім контактам 
з пожежниками нам вдавалось впродовж тривалого часу активно боротися з 
випалюванням лугової території (7) (8). 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ Є ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ 
НАПРЯМКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 
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ФАНДРАЙЗІН Г

Громада ініціювала збір коштів на придбання мотооприскувачів, рацій та іншого 
обладнання для вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №24 (9).

На зібрані  кошти придбали 2 мотооприскувачі, 4 рації



ОРГАНІЗАЦІЙНА		СТРУКТУРА
громадської	організації	«ЕКОПАРК	ОСОКОРКИ»
(	згідно	нової	редакції	статуту	від	14.12.2020)

Загальні збори членів 
Організації

Правління Організації

Голова Організації

Бухгалтер Секретар Юрист Менеджер з 
комунікаційКерівник проекту

Наглядова Рада
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НАША СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТЕЖ 
СТАЛА БІЛЬШ ЯКІСНОЮ І ПРОДУКТИВНОЮ
Участь активістів у засіданнях екологічної 
і земельної комісій КМДА посприяла 
отриманню позитивних рішень щодо 
створення парку «Міжозерний» (10).

Юристи організації розробили і подали 
всі необхідні документи до Управління 
екології і природних ресурсів КМДА на 
створення ландшафтних заказників 
«Осокорківські луки-2» і «Осокорківські 
луки-3» (11), а вже 30.12.2020 року 
представники управління відправили 

Лист про схвалення клопотань щодо 
створення нових об’єктів ПЗФ (12).

Однією з яскравих сторінок у нашій роботі 
з органами місцевого самоврядування 
став візит очільника міста Віталія Кличка 
до Екопарку, в ході якого представники 
громади обговорили з мером нагальні 
питання, ознайомили з поточною 
ситуацією, а також провели оглядову 
екскурсію (13). 
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АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Громада Осокорків також взяла участь у 
засіданні містобудівної ради, на якому 
розглядався проєкт забудови території. 

Позиція громади була врахована, і 
в результаті проєкт забудови не був 
схвалений експертною групою (14).

Беручи до уваги ту важливу роль, яке 
відіграють водно-болотні угіддя в 
життєвих процесах, що визнається усією 
провідною науковою спільнотою,  разом 
з ГО «Українська природоохоронна група» 
(Олексій Василюк) ми підготували та 

подали документи на внесення території 
«Екопарку Осокорки» до об’єктів 
Смарагдової мережі, що в перспективі 
допоможе Києву отримати акредитацію 
міста, що зберігає водно-болотні угіддя 
(«статус Рамсар-міста»).
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ПРАВОЗАХІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключовим аспектом у діяльності організації став захист інтересів громади на 
юридичному фронті.

Загалом, протягом 2020 року юристи ГО «Екопарк Осокорки» взяли участь майже у 60 
(!!!) судових засіданнях по 4 судовим справам.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Важливою віхою для розвитку Екопарку 
стало проведення вченими НАН України 
екологічної оцінки водойм і наукових 
досліджень біотичного різноманіття 
«Екопарку Осокорки» 

На підставі фізико- і гідрохімічного 
аналізу, якість води в озерах була 
визначена як «добра» і «досить чиста» 
(15). Ба більше, вчені стверджують, що 
за умови створення об’єкту природно-
заповідного фонду і регулювання 

антропогенного впливу, є усі можливості 
повернути ці водойми до «відмінного» 
екологічного стану (16).

Проведення досліджень стало можливим 
завдяки тісній співпраці нашої 
організації з Міжнародним фондом 
«Відродження» в рамках «Ініціативи 
з розвитку екологічної політики 
й адвокації в Україні» (EPAIU), за 
підтримки уряду Швеції.
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МІСЬКОГО ПАРКУ 
ЕКОПАРКУ ОСОКОРКИ
Також, у співпраці з ландшафтно-
архітектурною студією «ZEMLYA» ми 
розробили концепцію міського парку 
«Екопарку Осокорки», як буферної зони 
між містом і заповідною територією.
Результат  цієї кропіткої роботи  - 
проведені попередні дослідження 

ландшафту місцевості, середовища, яке 
оточує проектований Екопарк Осокорки, 
сплановано ключове зонування парку, 

 
та відео-презентація проєкту (17), 
оприлюднена вже в лютому 2021 року. 
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ПРОСВІТНИЦЬКА, ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Захист території довкола осокорківських 
озер і створення природного ландшафтного 
парку є не єдиною нашою метою. Ми 
цілком свідомі того, що для становлення 
цивілізованого, відповідального 
суспільства, і зокрема для збільшення кола 
наших прихильників, потрібно розвивати і 
поширювати еко-ідеї і культуру  дбайливого 
ставлення до довкілля. 

Саме ці мотиви лягли в основу нових 
просвітницьких проєктів

В співробітництві з Міністерством 
захисту довкілля розроблені адаптації 
матеріалів з адвокації водно-болотних 
угідь, присвячені міжнародному Дню 
водно-болотних угідь
 «#птахи_екопаркуОсокорки» (18) (19) (19 
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унікальних статей з відео),
 «#цифри_ЕкопаркОсокорки» (20) (19 
статей), 
«#еко-свята» (21) (11 статей), які ми 
розповсюджуємо на наших сторінках у 
соціальних мережах і на офіційному сайті 
організації. 

Для охоплення більшої аудиторії, зокрема 
серед молодого покоління, в листопаді ми 
запустили сторінку нашої організації на 
платформі Instagram (22).

Разом з організацією «Червоний Хрест» 
ми влаштували майстер-клас першої 
допомоги на воді (23).
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Вже стало доброю традицією наприкінці 
року видавати новий тематичний календар. 

Цього разу він присвячений озерам Екопарку 
Осокорки та їхнім мешканцям (24).
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЧЛЕНІВ КОМАНДИ

Наша команда постійно розвивається. В рамках співпраці з Міжнародним фондом 
«Відродження» актив ГО пройшов кілька тренінгів з організаційного розвитку. 
Виняткове значення мала участь у стратегічній сесії, метою якої було формування 
навичок стратегічного і операційного планування, визначення орієнтирів, а також 
способів їх досягнення.

Також члени ГО прийняли участь у тренінгу  з інституційного розвитку для ОГС від 
“Екологія - Право - Людина” (28)
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ЕКСПЕРТНИЙ РОЗВИТОК

Окрім того, представники ГО брали участь і виступали доповідачами на різних 
конференціях, засіданнях і семінарах (зокрема, у засіданні Координаційної ради з 
питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних 
угідь України (25); 

у засіданнях Екологічної стратегії міста Києва (26); 

у конференції “Ріка - друге життя” у Музеї на Поштовій (27); 
тощо).
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ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ У ПРОЕКТ

Одним із важливих досягнень громади у 2020 році стала  перемога у конкурсі 
«Громадський бюджет» на проведення благоустрою рекреаційної зони між озерами 
Небреж і Мартишів (33).
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ЕКОПАРК ОСОКОРКИ ЯК ЦЕНТР ДЛЯ ТВОРЧОГО І 
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ
Втім, діяльність організації не 
обмежується лише науковою,  
правозахисною і просвітницькою 
роботою. 

Екопарк Осокорки як центр для творчого і 
духовного розвитку

Щоб показати значний потенціал 
Екопарку як центру творчого і 
духовного розвитку, в рамках проєкту 
«Кінотеатр просто неба» спільно з 

дарницьким осередком партії «Свобода» 
ми влаштували кілька зустрічей з 
кіномитцями з демонстрацією їхніх 
стрічок (29); великою громадою провели 
флешмоб на підтримку природи 
Осокорків (30); організували кілька 
музичних виступів (Сергій Василюк, 
рок-гурт «Тінь сонця» та етно-гурт 
«Баламути») (31); під час толоки 
змонтували арт-інсталяцію «Еволюція 
свідомості. А який слід лишаєш ти?» (32) , 
тощо.
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***

Всі ці заходи є вагомим доробком для здійснення адвокації природного середовища 
на Осокорках і облаштування повноцінного ландшафтного парку. Останні події лише 
зайвий раз довели цінність парків, скверів, водойм - живих природних осередків, які 
оздоровлюють не тільки фізично, але й відновлюють психологічну рівновагу людини.
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Життя триває, мета лишається незмінною. Ми дуже вдячні всім тим еко-свідомим 
людям, організаціям, представникам органів влади і політикам, хто протягом цього 
часу підтримує і допомагає втілювати цей красивий і важливий проєкт. 
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Примітки і посилання:
(1) Велика толока на Всесвітній день прибирання 19.09.2020
(2) Генеральне прибирання «Екопарку Осокорки»
(3) Прибирання в «Екопарку Осокорки»
(4) Висаджування дерев на звільнених від сміття ділянках Екопарку
(5) Рейд на запобігання незаконному полюванню
(6) Відео-стріммінг виявлення порушника на луках
(7) Гасіння пожежі на заплавах
(8) Гасіння пожеж в Екопарку. Збір коштів на мотооприскувач
(9) Передача пожежникам мотооприскувачів і рацій
(10) Прийняття рішення комісіями КМДА про створення парку «Міжозерний»
(11) Подання документів до Управління екології і природних ресурсів КМДА на 
створення нових ландшафтних заказників
(12) Схвалення клопотання про створення нових заказників
(13) Зустріч з Віталієм Кличком в Екопарку
(14) Участь у містобудівній раді
(15) Експертна оцінка сучасного стану біотичного різноманіття (флори судинних 
рослин та фауни) проектованого «Екопарку Осокорки». Аналіз екологічного стану 
водойм
(16) Проведення вченими НАН України наукових досліджень в «Екопарку Осокорки»
(17) Відео-презентація концепції міського парку «Екопарку Осокорки»
(18) Проєкт «#птахи_екопаркуОсокорки» (Бугайчик) 1 
(19) Проєкт «#птахи_екопаркуОсокорки» (Бугайчик) 2
(20) Проєкт «#цифри_ЕкопаркОсокорки» (Водойми Києва)
(21) Проєкт «#еко-свята» (Всесвітній день охорони довкілля)
(22) Запуск сторінки «Екопарк Осокорки» на платформі Instagram

ПРИМІТКИ І ПОСИЛАННЯ:
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(23) Майстер-клас першої допомоги на воді від представників організації «Червоний 
Хрест»
(24) Випуск нового тематичного календаря «Озера Екопарку Осокорки»
(25) Участь у засіданні Координаційної ради з питань збереження, збалансованого 
використання та відновлення водно-болотних угідь України
(26) Участь у засіданні Екологічної стратегії міста Києва

Участь у конференції “Ріка - друге життя” у Музеї на Поштовій
Участь у семінарі  з інституційного розвитку для ОГС від “Екологія - Право - 

”
Проєкт «Кінотеатр просто неба» (зустріч з Михайлом Іллєнком, фільм «Толока»)
Флешмоб на підтримку природи Осокорків
Концерт за участі Сергія Василюка (рок-гурт «Тінь Сонця») на березі Мартишева
Арт-інсталяція «Еволюція свідомості. А який слід лишаєш ти?»
Перемога у конкурсі «Громадський бюджет»

(27) 
(28) 
Людина
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
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ІНФОРМАЦІЯ	ПРО	НАГОРОДИ,	ПОДЯКИ
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ДОВІДКА	ПРО	ПРОХОДЖЕННЯ	АУДИТУ



Оренда 51903

30

ФІНАНСОВІ	ПОКАЗНИКІ	діяльності	
Громадської	Огранізації	«ЕКОПАРК	ОСОКОРКИ»	у	2020	році

Міжнароднии�  Благодіи� нии�  Фонд «Відродження» 1-и�  грант                83 356,53

Грантові надходження                                                                                      1 716 094,66 

Міжнароднии�  Благодіи� нии�  Фонд "Відродження" 2-и�  грант             1 632 738,13

Всього,	грн.																																																																																																											1	793	918,66

Цільові благодіи� ні внески та відрахування членів організаціı ̈         77 824,00

Джерела	фінансування	організації	у	2020	році	(грн.)

Джерела	фінансування	організації	у	2020	році	(%)



Придбання обладнання та програмного забезпечення               124 551,00

Оренда 51903

Витрати на заробітну плату та на ЄСВ                                                 344 713,00

Нотаріальна та юридичні послуги                                                         118 200,00

Всього,	грн.																																																																																																						880	313,07

Зовнішні експерти та послуги                                                                 141 679,00
Тренінги та участь в просвітницьких сесіях                                       47 884,00
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Витрати	організації	у	2020	році	(грн.)

Оренда                                                                                                                  51 903,00                                                                                                
Витрати на заходи                                                                                           24 156,00                                                                                                               

Банківські витрати                                                                                           1 819,01                                                                                                        
Інші витрати                                                                                                      25 408,06                                                                                              

Витрати	організації	у	2020	році	(%)



Оренда 51903
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Контактна інформація

Телефон  +380 97 510 12 51

Сайт: https://ecopark-osokorky.com.ua

Офіційна сторінка на ФБ https://www.facebook.com/ecoparkosokorky/

Група для обговорення в ФБ  https://www.youtube.com/channel/UCG6zQK7bFvCUV3tgsT18ajg

Інстаграм-сторінка https://www.instagram.com/ecopark_osokorky/

Телеграм-канал https://t.me/ecoparkosokorky

https://ecopark-osokorky.com.ua
https://www.facebook.com/ecoparkosokorky/
https://www.youtube.com/channel/UCG6zQK7bFvCUV3tgsT18ajg
https://www.instagram.com/ecopark_osokorky/
https://t.me/ecoparkosokorky

