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Назва

Всеукраїнська екологічна ліга
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Скорочена назва

ВЕЛ
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Дані про
легалізацію

Свідоцтво № 986 від 23 лютого 1998 р.
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Адреса, контакти

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, оф. 33;
тел./ф. (044) 289–31–42
e-mail: vel@ecoleague.net; http://www.ecoleague.net
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Мета та напрями
діяльності

Метою діяльності є поліпшення екологічної
ситуації
в
державі,
формування
нового
природоохоронного менталітету, підвищення рівня
екологічної освіти та культури громадян.
Завданнями ВЕЛ є:
 організація громадського екологічного контролю за
дотриманням природоохоронного законодавства;
 припинення діяльності, яка загрожує екологічній
безпеці, біорізноманіттю, здоров’ю громадян
України;
 розширення участі громадськості у формуванні
державної екологічної політики, внесення пропозицій
до органів державної влади та місцевого
самоврядування, участь у підготовці рішень,
реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля;
 участь у формуванні посад збалансованого
розвитку України;
 сприяння
розробці,
впровадженню
і
популяризації передових вітчизняних екологічно
збалансованих,
енергота
ресурсозберігаючих
технологій в усіх галузях господарської діяльності;

 формування екологічної свідомості шляхом
пропаганди знань про стан природного середовища,
підвищення рівня екологічної освіти та культури
громадян.
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Структура ВЕЛ

В структурі Ліги функціонують Кримська
республіканська та 23 обласні організації, осередки в
містах Київ та Севастополь. На цей час маємо
220 міських та районних осередків в усіх регіонах
України. Всеукраїнська екологічна ліга об’єднує
більше 12 тисяч членів.
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Практична
діяльність

Традиційними для нашої організації є проведення
природоохоронних акцій та кампаній: «Первоцвіт»,
«Збережи ялинку», «Посади своє дерево», «Нове
життя джерел», «Батарейкам – утилізація!»,
«Пестициди: зменшення ризиків», «Ні – сланцевому
газу в України!»; щорічних конкурсів «Замість
ялинки – зимовий букет», «Мій голос віддаю на
захист природи».
Знайшли підтримку природоохоронні акції ВЕЛ:
«Громадська інвентаризація зелених насаджень у
парках, скверах, на прибудинкових територіях»,
екологічна експедиція «Громадський контроль за
станом природно-заповідного фонду».
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Просвітницька
діяльність

Пріоритетним
напрямом
роботи
Ліги
є
просвітницька діяльність.
Всеукраїнська екологічна ліга є засновником двох
періодичних видань: «Екологічний вісник» та
реферативний журнал «Екологія».
За підтримки Всеукраїнської екологічної ліги
видано серію з 10-ти еколого-географічних карт,
присвячену дослідженню стану водних ресурсів,
атмосферного повітря, радіаційній та техногенній
небезпеці,
медико-демографічним
проблемам,
еколого-економічній
збалансованості
території
України.
З метою узагальнення освітнього, виховного,
публіцистичного та природоохоронного досвіду в
галузі охорони довкілля, Всеукраїнська екологічна
ліга започаткувала видання бібліотеки за різними
серіями: «Екологічна освіта та виховання»;
«Природоохоронні акції», «Стан навколишнього
природного середовища».
Всеукраїнська екологічна ліга зініціювала видання
тритомної
«Екологічної
енциклопедії»
––

широкопланового науково-довідкового видання, в
якому, на основі досягнень національної та світової
екологічної науки, подано сучасну інформацію про
всі її галузі. Енциклопедія уособлює велику
інформаційно-пошукову систему, де представлено у
лаконічній формі уніфіковану українську наукову
термінологію з екології.
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Наукова діяльність

10 Діяльність у сфері
екологічної освіти
та виховання

Всеукраїнська екологічна ліга має свій дорадчий
орган – Наукову Раду, до якої увійшли провідні
вчені-екологи. Саме їх рекомендації стають
підґрунтям для дій ВЕЛ щодо захисту довкілля.
ВЕЛ особливу увагу приділяє вихованню
екологічно свідомої особистості. ВЕЛ стала
засновником
Всеукраїнської
дитячої
спілки
«Екологічна варта», яка має допомогти новому
поколінню усвідомити себе частинкою світу, в якому
ми живемо.
Ліга організовує чисельні круглі столи і
презентації для поширення сучасних освітніх
програм та методичних матеріалів. Для дітей та
молоді
працює
«Школа
лідера-еколога»,
організовано фестиваль екологічної творчості
«Свіжий вітер».

Важливого значення ВЕЛ надає посиленню ролі
11 Співпраця з
органами державної громадськості у прийнятті екологічно важливих
влади та місцевого рішень. Яскравими прикладами є проведення з
самоврядування
ініціативи Ліги у Верховній Раді України
парламентських слухань «Про дотримання вимог
екологічного законодавства в Україні, напрямки
реалізації та вдосконалення екологічної політики»,
кампанії громадського лобіювання державних рішень
з питань біобезпеки, яка завершилася прийняттям
Постанови КМУ «Питання обігу харчових продуктів,
що містять генетично модифіковані організми та
(або) мікроорганізми». Члени ВЕЛ беруть активну
участь у роботі національних та міжнародних
структур з питань охорони довкілля, у розробці
Стратегії Національної екологічної політики,
програм соціально-економічного та екологічного
розвитку в різних регіонах України, входять до
складу Національної екологічної ради України.

