
СТАЛИЙ РОЗВИТОК В 

УКРАЇНІ



МІСІЯНаша місія – реалізація

Глобальних цілей сталого

розвитку ООН на 

локальному рівні через 

поширення знань, 

ефективних інструментів і 

практичних рішень.

ВІЗІЯ

GoLOCAL - це організація, що

формує співтовариство свідомих

людей, які впроваджують

інновації, відповідально і 

дбайливо ставляться до 

навколишнього середовища і 

ресурсів, щоб зберегти і 

примножити їх для майбутніх

поколінь.



СТРАТЕГІЧНА МЕТА

Об’єднання суспільства, 

влади та бізнесу через 

реалізацію регіональних, 

муніципальних та 

екосистемних проектів

розвитку.

Створення свідомої спільноти 

активних громадян, 

об’єднаних ідеєю 

відповідального споживання 

та виробництва, сталого 

розвитку міст та громад та 

зменшення негативного впливу 

на навколишнє середовище.



ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

консультування українських

підприємств та стартапів для залучення

грантового фінансування під існуючі

або майбутні бізнес проекти

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ OOH

Ціль 11 — Сталі міста та громади

Ціль 12 — Відповідальне споживання

та виробництво

Ціль 13 — Боротьба зі зміною клімату

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ



Ціль 11 — Сталий розвиток міст та громад

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

Ціль 12 — Відповідальне споживання та виробництво

Ціль 13 — Пом’якшення наслідків зміни клімату



З КИМ МИ 
ПРАЦЮЄМО?

Майбутні підприємці, що мають бізнес-ідею
Грантове фінансування

Існуючий малий та середній бізнес

ЯКУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ БІЗНЕСУ 
ДОНОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Пільгові кредити

Тренінги та консультування

Вихід на зовнішні ринкиСтартапи, які тільки виводять продукцію на ринок

ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

АНКЕТА ДЛЯ 

БІЗНЕСУ ТУТ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftgO2w7y0kHAL9G_vg-k5AhmDDWOmVqodmcGT5r4q4_naWCg/viewform?usp=send_form


УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В 

УКРАИНЕ 

ЗАЛУЧЕНО фінансування у формі грантів та 
кредитів

ЛЮДЕЙ напряму отримали блага від діяльності
організації

ДОНОРІВ реалізували проекти через нашу 
організацію

1 210 000 EUR

1200

12



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В 

УКРАИНЕ 

розроблені 
навчальні 
програми зі 
сталого розвитку

українських та 
міжнародних
експертів

реалізованих
проектів

3 15 11

3000
громадян долучилось
до реалізації проектів

дорадчі органи при 
міністерствах, до складу 
яких залучена 
організація

2



ОРГАНІЗАЦІЇ, З ЯКИМИ МИ СПІВПРАЦЮЄМО



ЕКСПЕРТИ ТА ПАРТНЕРИ

Світлана Берзіна –

експерт зі сталого розвитку

Ewa Voelkel-Krokowicz –
креативний підприємець, 

CEO в Concordia Design  

Alain Heureux –

бельгійський бізнес-тренер, 

експерт з інновацій та креативних індустрій

Лідія Пащук –

експерт і член Наглядової Ради «Школи МСП» 

(K.Fund)

Ralf Fleuren –

нідерландський креативний підприємець, 

засновник спільноти «Founded by All»

Кирило Томляк –

експерт в сфері енергоефективності
Zuzana Jezerska – керівник SCCD, 

експерт в сфері міжсекторальних проектів

Сергій Комберянов - Президент Лін Інститут

України



НАШІ ПРОЕКТИ

Наші проекти спрямовані на 

досягнення Цілей сталого

розвитку ООН 11, 12, 13, зокрема, 

впровадження зразків сталого

споживання та виробництва, 

зменшення впливу на 

навколишнє середовище, сталий

та інклюзивний розвиток міст і 

громад.



NEFCO

Впровадження енергоефективного

вуличного освітлення в Білій Церкві

Енергоефективність

580 000 USD

Даний проект допоміг модернізувати системи

вуличного освітлення на 84 вулицях міста, а також

зекономити енергоресурси за рахунок зменшення

споживання електроенергії та витрат на ремонт

інфраструктури.

Експерти ГО «GoLOCAL» надавали комунікаційну

підтримку представникам міста на стадії переговорів з

МФО, щодо можливості отримання кредиту, а також

консультаційну допомогу під час підготовки проектної

супутньої документації.

донор

назва

тема

сума

опис



SlovakAid

Зелені публічні закупівлі: передача 

досвіду зі Словаччини в Україну

Зелені закупівлі

92 000 USD

Спільно із словацькими експертами ми

розробили і реалізували проект «Зелені

публічні закупівлі: передача досвіду зі

Словаччини до України»:

- 50 держслужбовців пройшли теоретичне і

практичне навчання застосуванню «зелених

критеріїв» при проведенні закупівель

- розроблений нами онлайн-курс

розміщений у вільному доступі на Infobox

Prozorro

донор

назва

тема

сума

опис

https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-1


GIZ

EU Lab 

Публічні закупівлі

54 000 EUR

Виступили ініціаторами та створили команду 

проекту «Нецінові критерії», яка пройшла 

інкубаційну програму EU Assoсiation Lab –

лабораторія проектів для імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС.

Результатом проекту стало створення 

електронного конструктору нецінових критеріїв, 

для спрощення їх застосування замовником 

при здійсненні публічних закупівель.

донор

назва

тема

сума

опис

https://nk.prozorro.ua/


Фонд «Відродження»

Школа МСП

Мале та середнє підприємництво

22 000 USD

Мета проекту Школа малого та середнього

підприємництва (МСП) - сприяння розвитку власного

бізнесу громадянами за рахунок надання якісних

кваліфікованих знань та практичних ефективних навичок

підприємцям з різним рівнем досвіду.

За останні 3 роки ми ініціювали та провели:

- Школа МСП для представників креативних індустрій

- Школа МСП у місті Житомир для учасників АТО та 

ВПО

- Школа МСП для жінок

- Школа МСП у місті Біла Церква

донор

назва

тема

сума

опис



US Embassy

Надання підтримки переміщенному 

університету «Луганський державний

медичний університет»

Медицина

82 000 USD

Метою проекту є підтримка університету і покращення

можливостей доступу до якісних медичних послуг для 

громад, що знаходяться поблизу зони конфлікту на сході

України.

Проект сприятиме зміцненню спроможності ЛДМУ

забезпечувати якісну, сучасну та інноваційну медичну освіту 

в регіоні, де вона вкрай потрібна. На базі університету буде 

створено Центр телемедицини, регіональний центр TISC та 

видавничий центр. Університет буде забезпечений 

сучасними електронними ресурсами і технологіями.

донор

назва

тема

сума

опис



КОМАНДА

Ігор Комендо – директор

Понад 10 років досвіду в галузі державної політики, управління проектами, 

регіонального та муніципального розвитку. Експерт UNDP з енергоефективності. 

Залучив понад 1 млн. євро на реалізацію міжнародних проектів USAID, SlovakAid, 

GIZ, NEFCO.

Сталий розвиток

Зелені закупівлі

Гранти для 

бізнесу

Енергоефективність

Фінансовий 

менеджмент

Скіли



КОМАНДА

Олена Коклягіна – координатор проектів, 

фінансист

Олена має більше 15 років досвіду в фінансовому менеджменті та управлінні

проектами. Отримала ступінь магістра з Глобальних студій в університеті

Лейпцигу (Німеччина) та Глобальної економічної історії в Лондонській школі

економіки (Велика Британія).

Сталий розвиток

Зелені закупівлі

Гранти для 

бізнесу

Фінансовий 

менеджмент

Євроінтеграція

Скіли



КОМАНДА

Анастасія Кліміна – координатор проектів, 

юрист

Юрист з понад 13-річним досвідом роботи у сфері національного і 

міжнародного права та проектного менеджменту. 

Реалізувала міжнародні проекти для SlovakAid та Єврокомісії. Залучила понад

400.000 євро грантових коштів.

Проектний 

менеджмент

Зелені закупівлі

Грантрайтінг

Культура

Євроінтеграція

Скіли



КОМАНДА

Гульовата Христина – PR та комунікації

Досвідчений комунікаційник з досвідом роботи у громадському та 

приватному секторах, політичних партіях.

Спеціалізується на піарі, комунікаціях та бренд-менеджменті.

Сталий розвиток

Зелені закупівлі

Гранти для 

бізнесу

Культура

Євроінтеграція

Скіли



КОНТАКТИ

F A C E B O O K

вул. Шота 

Руставелі 38, оф. 12,

Київ, Україна, 01033

А Д Р Е С А

i.komendo@golocal-ukraine.com

E - M A I L

https://golocal-ukraine.com

mailto:i.komendo@golocal-ukraine.com
https://golocal-ukraine.com/uk/

