
Загальний короткий інформаційний звіт про діяльність 
ГО «Чисте довкілля Волині» 

(за останній період (2019-2021 роки)) 
Члени ГО «Чисте довкілля Волині» приймали участь в багатьох заходах, 

просвітницьких діях та проектах, які спрямовані на покращання стану довкілля. 
Зокрема: 
Під  керівництвом Мерленка І.М. був успішно реалізований Проект «З відходів 

створимо доходи» (Project «Turning waste into profits»), що фінансується  Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, Ешборн, Німеччина, липень-
листопад 2019 р. 

Члени ГО Іванців В.В.,Федонюк М.А., Зінчук М.І., Гаврилюк В.А.  та ін. були 
експертами Проекту. 

Проведено дослідження стану довкілля навколо Полігону ТПВ  (с.Брище). 
Проведено 2 науково-практичних семінари та 2 інформаційно-розяснювальних заходи для 
жителів ОТГ Княгининок (всього 200 чоловік). Розроблено ескізний проект побудови 
технологічної лінії утилізації органічних відходів. 

В червні 2019 року на базі Шацького біосферного резервату члени організації 
(Мерленко І.М., Іванців В.В, Гаврилюк В.А.) приймали участь в експертному семінарі в 
рамках реалізації проекту «Екосистемна адаптація (ЕА) до кліматичних змін та стійкий 
регіональний розвиток через підвищення компетентності українських біосферних 
резерватів». Його спільно розробила та реалізує група експертів з Фонду Міхаеля Зуккова 
(Грайсфальд, Німеччина) і Центру екології та управління екосистемами при Університеті 
сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина). 

В 2020 р. під  керівництвом Мерленка І.М. був успішно реалізований Проект 
«Бьордвочінг – це круто», що впроваджується в рамках конкурсу міні-грантів за проєктом 
«Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який реалізується громадською 
організацією «Розвиток Волині» та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства 
закордонних справ Нідерландів. 

Були закуплені біноклі та телескопічна труба для спостереження за птахами в КНПП 
«Цуманська пуща». 

Члени ГО «Чисте довкілля Волині» Мерленко І.М., Федонюк М.А. приймали участь 
у проведенні ОВД та написанні частини звіту  планової діяльності по видобуванню піску 
на Південній частині Валер’янівської ділянці Кульчинського родовища в Рожищенському 
районі Волинської області Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД БУД 
СЕРВІС», ЄДРПОУ 42163981. 2020 рік. Отримано позитивний висновок та дозвіл на 
видобування піску. 

Керівник ГО «Чисте довкілля Волині» Мерленко І.М. в період 01.03.2020 - 
31.05.2021 року був експертом з екології в проекті «4 Сезони» «Seasons – cross-border 
tourism routes»  Програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020. загальний бюджет 65 970,00 € співфінансування з єс 59 373,00 €. В 
інформаційних та організаційних заходах приймали участь члени ГО: Іванців В.В., 
Федонюк В.В.. Федонюк М.А., Зінчук М.І., Коробчук Л.І. та ін.  
Пріоритет - 1.2 Промоція і збереження природної спадщини 
Головний бенефіціар - Волинський обласний фонд підтримки підприємництва (Волинська 
область, Україна). 
Бенефіціар - Ґміна Цєшанув (Підкарпатське воєводство, Польща) 

В 2021 році Мерленко І.М., Іванців В.В. та ін.. приймає участь в реалізації проекту 
«Запрєтка – перша екостежка в Ківерцях». Переможець конкурсу соціальних ідей у 
Волинській області реалізовується  ГО "Молодіжна платформа" разом із Британською 
радою та Європейським Союзом, представлений Європейською Комісією, в рамках проєкту 
«Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3)   



Мета: Активізація громади для покращення рекреаційної привабливості 
Ківерцівщини та покращення екологічної  освіти щонайменше 50 осіб завдяки створенню 
першої екостежки в Ківерцях протягом квітня-травня 2021 року шляхом, проведення 
толоки, облаштування, маркування екостежки та встановлення 5 інформаційних таблиць. 
Сума дофінансування від Британської Ради 34 550 грн. 

Член ГО Федонюк М.А. керівник в реалізації проекту № SG53716 за фінансової 
підтримки МФВ  "Розвиток стратегічної та інституційної спроможності ГО "Екодія" – 
Друге дихання.  

Мета Програми – підтримка активістів у супроводі процесу формування місцевих 
програм моніторингу та/або планів управління якістю повітря у містах.  

Тривалість Програми з січня 2021 до червня 2022. Сума – орієнтовно 60 тис. грн. В 
проекті приймають участь Федонюк В.В.,  Мерленко І.М., Іванців В.В. та ін.. 

Члени ГО, доценти кафедри екології та агрономії Луцького НТУ  Мерленко І.М., 
Бондарчук С.П., Федонюк М.А. на чолі із завідувачем – Іванцівим В.В. приймають участь 
в реалізації проекту «Розробка технології виготовлення та застосування комплексних 
вапняково – мінеральних добрив (КВМД) для різних видів сільськогосподарських 
культур». Підготовлено договір та ТЗ з ПАТ «Тернопільський кар’єр» в особі голови 
правління Свідерського Ігоря Степановича. Сума – 5 тисяч грн. 

Члени ГО Мерленко І.М. (керівник ГО «Чисте довкілля Волині»)  разом з колегами 
написали та подали грантову заявку на Конкурс, який фінансується Посольством Фінляндії 
в Україні від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва. Тема: Інноваційні рішення 
щодо переробки відходів у громадах. 

Назва Проекту «Утилізація відходів - крок до Європейського життя». Проект буде 
реалізовуватись на території Цуманської ТГ. 
 
Керівник ГО «Чисте довкілля Волині»                                    Ігор МЕРЛЕНКО 


