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Загальні відомості про організацію 

 

Громадська організація «Фундація «Простір» є неприбутковою, 

неполітичною організацією, яка об’єднує науковців та громадян, що 

цікавляться наукою, створеною громадянами України на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Фундація «Простір» 

поширює свою діяльність на території східних областей України, допомагає 

реалізувати свої права громадянам, що перемістилися з тимчасово окупованої 

території України. 

Громадська організація утворена рішенням Установчих зборів 

засновників громадської організації «Фундації «Простір» від 26.05.2015 р., 

протокол № 1. 

Фундація «Простір» діє відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів 

України та цього Статуту. 

Фундація «Простір» співпрацює з громадськими організаціями, 

благодійними фондами, науковими організаціями та фондами, організаціями і 

рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному 

законодавству, на засадах рівноправного партнерства, задля досягнення 

співпадаючих цілей заключає угоди, веде взаємовигідне співробітництво. У 

разі необхідності входить у спілки громадських організацій у порядку 

встановленому чинним законодавством. Фундація «Простір» співпрацює з 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними 

та юридичними особами, незалежно від форм власності. 

Основною метою діяльності Фундації «Простір» є: задоволення та 

захист прав та інтересів своїх членів, залучення науковців до активної 

наукової діяльності, до вивчення розвитку науки у цілому та на території 

Сходу України, різноманітні дослідження, захист інтересів науковців, 

поширення інтересу до науки серед громадян України, проведення наукових 

розвідок з гуманітарних, соціальних, економічних наук тощо. 
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Напрями діяльності Фундації «Простір»: 

 захист прав та свобод членів організації, сприяння членам у 

вирішенні питань захисту їх прав, свобод та інтересів; 

 сприяння підвищенню суспільної, культурної та наукової активності 

серед населення, активізація участі населення та науковців у 

процесах державного життя України; 

 сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості та 

правової культури своїх членів; 

 участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей, 

сприяння самореалізації, сприяння всебічному розвитку наукового 

середовища; 

 сприяння у проведенні наукових та науково-практичних заходів, 

направлених на поширення та розвиток науки; 

 встановлення контактів, активна співпраця з університетами східних 

регіонів України та України в цілому задля реалізації цілей Фундації 

«Простір» , задоволення прагнень і інтересів її членів; 

 представлення інтересів своїх членів перед органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами, незалежно від форм власності. 

 підвищення інтелектуального рівня людини; 

 реалізація спільних програм з міжнародними та національними 

науковими організаціями; 

 розповсюдження інформації про діяльність організації; 

 забезпечення прав і свобод громадян, що перемістилися з тимчасово 

окупованої території України; 

 сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, 

семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, 

тематичних зібрань, покликаних сприяти здійсненню мети та 

основних завдань Фундації «Простір»; 
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Членом Фундації «Простір» може бути кожен громадянин України, 

віком від 18 років, який дотримується цього Статуту, розділяє цілі та цінності 

та перебуває на обліку в організації. Членство у Фундації «Простір»  несумісне 

з пропагандою насильства, національної або соціальної ворожнечі, ураження 

невід’ємних прав людини. 

Фундація «Простір» є неприбутковою організацією, але, для здійснення 

статутної діяльності, Фундація «Простір» може мати у власності устаткування, 

обладнання, інвентар, майно, кошти, інші ресурси, необхідні для забезпечення 

діяльності.   
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Реалізація проєкту «Популяризація екологічних ідей в 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 

Даля» (донор – Міжнародний фонд «Відродження») 

 

Ще на початку 2021 року представники громадських організацій та 

активісти, що опікуються екологічними проблемами Донецької та Луганської 

областей, зібрались разом, щоб обговорити роль інститутів громадянського 

суспільства у розв’язання питань довкілля Донбасу. Ця зустріч відбулась 

завдяки Ініціативі з розвитку екологічної політики та адвокації в 

Україні (EPAIU), яку проводить фонд “Відродження” за фінансового сприяння 

Швеції. Учасники сформували 6 фокус груп, в яких обговорювали нагальні 

питання щодо стану довкілля їхнього регіону.  

Відштовхуючись від результатів обговорення у фокус групах, було 

проведене дослідження, яке МФВ презентували у червні. Його головним 

завдання було проаналізувати інтереси й залученість громадських організацій до 

вирішення проблем довкілля Донецької і Луганської областей. Таким чином, 

дослідження “Вартові довкілля Донбасу” стало відправною точкою у 

формуванні мети та завдань конкурсу малих грантів “Практичні рішення для 

довкілля в Донецькій і Луганській областях”. 

Громадська організація “Фундація “Простір”, стала переможцем конкурсу 

з проєктом “Популяризація екологічних ідей в Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля” (м. Сєвєродонецьк 

Луганської обл.) . Новина про це доступна за посиланням https://www.irf.ua/11-

organizaczij-donbasu-otrymaly-mali-granty-dlya-rozvyazannya-problem-dovkillya-

u-regioni/?fbclid=IwAR1C90-y59-ve8V3HwgYR7c8K5mtpn-

cQx9dYf906CI6ky3dSPGcDXqlqnA  

Для м. Сєвєродонецьк, як і для всього Донбасу в цілому, питання 

поліпшення екологічного стану є вкрай важливими. Традиційними проблемами 

цього міста, де колись була розвинена хімічна промисловість, є забруднення 

атмосферного повітря та водних ресурсів, велика кількість промислових 
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відходів, що накопичились на полігонах, забруднення ґрунтів тощо. Вирішення 

цих проблем потребує підтримки з боку держави та великих обсягів інвестицій, 

але є декілька напрямків поліпшення стану навколишнього середовища, де 

можуть бути ефективними зусилля громадських активістів за відносно 

невеликих обсягів фінансування. Для м. Сєвєродонецьк характерні наступні 

проблеми екологічного характеру, пов’язані з низьким рівнем екологічної 

свідомості та освіти населення: велика кількість побутових відходів, що майже 

не сортуються; некваліфіковане поводження з зеленими насадженнями, 

внаслідок якого велика кількість опалого листя вивозиться на сміттєзвалище 

замість компостування; низький благоустрій прибудинкових територій, що не 

тільки порушує міську екосистему, але і створює загальний негативний образ 

Сєвєродонецька як серед містян, так і для всієї країни. Університетська 

спільнота (студентська молодь та викладачі) Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (далі – СНУ ім. В. Даля), є найбільш 

чисельною та активною в м. Сєвєродонецьк. Тому проведення заходів, 

спрямованих на підвищення її екологічної свідомості дозволить прискорити 

впровадження роздільного збору сміття, кваліфікованого компостування 

опалого листя та трави, благоустрою території не тільки в цьому університеті, 

але і у всьому м. Сєвєродонецьк. 

В межах проєкту було передбачено придбання контейнерів для 

роздільного збору сміття та контейнерів для компостування, що будуть 

встановлені поміж навчальним та лабораторним корпусами Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (далі – СНУ ім. В. Даля) та 

в гуртожитках №1 та №2. Також передбачено низку просвітницьких заходів для 

студентів СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецького політехнічного фахового коледжу 

СНУ ім. В. Даля, викладачів. На цих заходах студенти спеціальності «екологія» 

та викладачі кафедри хімічної інженерії та екології розповідатимуть про 

доцільність роздільного збору сміття та правильні способи реалізації цього 

збору, донесуть інформацію про важливість компостування та про раціональні 

способи благоустрою прибудинкових територій в частині озеленення. Також 
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передбачено проведення низки івентів із благоустрою територій навколо 

корпусів та гуртожитків СНУ ім. В. Даля із одночасним закладанням листя та 

трави в компостні контейнери.  

До складу громадської організації входить значна кількість викладачів та 

активних студентів СНУ ім. В. Даля, тому проблеми університету, пов’язані з 

екологією, нам добре відомі. Хоча в СНУ ім. В. Даля існує програма роздільного 

збирання сміття та утилізації його окремих компонентів, та вона в основному 

вирішує проблему сміття, що утворюється структурними підрозділами 

університету. Сміття, що збирається в навчальних корпусах та гуртожитках, 

наразі не сортується. Проєкт вирішуватиме проблему великої кількості 

несортованих побутових відходів, що сьогодні викидаються на сміттєзвалища. 

Також проєкт сприятиме вирішенню проблеми низької якості ґрунту на 

прибудинкових територіях шляхом збагачення їх компостом. 

Очікується, що даний проект допоможе вирішити проблему роздільного збору 

сміття в університеті з кількістю співробітників понад 4000 осіб, що сприятиме 

популяризації ідей переробки відходів для населення всього міста 

Сєвєродонецьк. Також встановлення контейнерів для компостування 

сприятиме збагаченню ґрунту навколо корпусів та гуртожитків університету 

цінними органічними добривами, і це пришвидшить реалізацію концепції 

«Зеленого університету», дозволить більш активно розбудовувати 

університетський парк, покращить зовнішній вигляд та охайність прилеглих 

територій, що загалом формуватиме позитивне ставлення до питань екології в 

громаді міста Сєвєродонецьк. 

В листопаді команда Міжнародного фонду «Відродження» провела 

координаційну зустріч із представниками ГО «Фундація «Простір», 

Студентською радою СНУ ім. В. Даля та кафедрою хімічної інженерії та 

екології (Факультет інженерії) СНУ ім. В. Даля в рамках виконання проєкту 

«Популяризація екологічних ідей в Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля». Інформація доступна за посиланням 
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https://www.facebook.com/snu.edu.ua/photos/a.1609580269322595/30821871020

61897/ .  

 

На зустрічі були обговорені деталі реалізації проєкту. Представники МФВ 

познайомились із безпосередніми виконавцями з числа студентів та викладачів 

університету. Було оглнуті місця, де планувалось розміщення контейнерів для 

роздільного збору сміття. 

Після цього за планом реалізації проекту було оголошення та проведення 

тендеру із закупівлі необхідного устаткування Новина про оголошення тендеру 

доступна за посиланням 

https://www.facebook.com/prostir.foundation/posts/pfbid02mep98raJ1KvhGitG3gbJ

TERKAiHzr92CjrFHR5TSWnbnHA8z66sbYhVx88UoNgtXl, а новина про 

засідання тендеру доступна за посиланням, 

https://www.facebook.com/prostir.foundation/posts/pfbid0bWcJFk7R5fex6dLovdHF

nEFU5uhdptjgporb6g7rH5VLovXaZyw5ag9dPF2xJK7Pl  

В рамках виконання гранту виконане придбання контейнерів для 

роздільного збирання сміття, компостерів, а також приладів, що допоможуть 

із впорядкуванням та озелененням території навколо корпусів та гуртожитків 

університету (газонокосарка, подрібнювач гілля). 
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За результатами засідання тендерного комітету було обрано 

постачальника техніки. Після надходження обладнання розпочнеться активна 

фаза реалізації проєкту, метою якого є розбудова культури сортування сміття 

серед студентів та співробітників СНУ ім. В. Даля. 

В відведений термін все необхідне обладнання було доставлене та 

розміщене в корпусах СНУ ім. В. Даля на зберігання. Відбувались процеси 

погодження місць та процедур сортування сміття, а також місце розміщення 

компостерів, визначались особи, відповідальні за компостування сміття та 

контроль за сортуванням. Також визначався підрядник, що зміг би забирати 

сортоване сміття на переробку. 

Значним результатом, є факт, що активні студенти та викладачі СНУ ім. 

В. Даля отримали практичний досвід реалізації проєктів екологічного 
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спрямування та досвід співпраці із 

міжнародними донорами. П’ятеро 

студентів, що приймали участь в 

підготовці проєктної пропозиції, 

отримали практичні навички 

написання успішних грантових 

заяв.   

Основна частина заходів за 

проєктом (лекції з сортування 

сміття для студентів та викладачів, 

заходи з благоустрою тощо 

запланована на 2022 рік). 

Не менше 100 студентів та 

співробітників університету і 

коледжу прослухають лекції: з кваліфікованого сортування відходів (не менше 

50 осіб), компостування рослинних залишків (не менше 50 осіб). Також не 

менше 50 осіб приймуть участь в трьох заходах з благоустрою та озеленення (не 

менше 15 осіб в кожному заході). СНУ ім. В.Даля отримає в своє розпорядження 

блоки контейнерів для роздільного збору сміття (4 блоки) та блоки для 

компостування (3 блоки). Кафедра хімічної інженерії та екології отримає 

інвентар для благоустрою за озеленення прилеглих територій, який залишиться 

після виконання проєкту і буде застосовуватися для реалізації концепції 

«Зелений університет». Очікується, що реалізація проєкту та його масштабна 

інформаційна підтримка сприятимуть зростанню загального позитивного 

ставлення громади міста Сєвєродонецьк до заходів, спрямованих охорону 

навколишнього середовища і благоустрою території міста. Вдалий приклад СНУ 

ім. В.Даля підштовхне інші заклади освіти міста, ОСМД та інші структури до 

більш активного пошуку грантової підтримки заходів, спрямованих на 

благоустрій та озеленення власних прилеглих територій. 
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Реалізація проєкту «Запровадження інноваційних механізмів 

ГІСМАОВК на рівні громад» (донор – ПРООН за фінансової підтримки 

Європейського Союзу) 

 

Мета проєкту - створення сталої системи координації роботи « 

Геоінформаційна система моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення 

конфліктів", або скорочено – ГІСМАОВК» та запровадження її інноваційних 

механізмів взаємодії на рівні громад Донецької та Луганської областей через 

модифікацію веб-платформи, формалізацію професіональної мережі 

ГІСМАОВК та розробку самих сталих механізмів взаємодії ГІСМАОВК та 

обраних громад. 

В межах проєкту було оголошено конкурс та відібрано спеціалістів:  

Координатора-аналітика, який аналізував повідомлення, що надходили як від 

зовнішніх та від внутрішніх користувачів ГІСМАОВК, для перехресної 

перевірки даних, займався мепінгуванням повідомлень (конфліктів/проблем) 

та складанням щомісячних аналітичних звітів та звітів за різні періоди роботи 

ГІСМАОВК з підготовкою інформації у відповідні розділи веб-сайту та 

персоналу проєкту; 

Експерт-ментора з конфлікт-аналізу, який займався наданням 

методологічного супроводу команді проєкту стосовно виявлених ситуацій,  

оцінка медіабельності повідомлень, що надходять  в веб-сайт ГІСМАОВК, 

здійснював контроль за методологією роботи моніторів та аналітика 

ГІСМАОВК, підтримував зв’язок з експертною радою ГІСМАОВК та надавав 

рекомендацій до аналітичних висновків по конфлікт-кейсам та аналітичним 

звітам, відповідав за проведення навчання персоналу та роботу над загальним 

звітом та презентацією проєкту. 

Експерт-ментора з посередництва та медіації, який надавав послуги з 

методологічного супроводу стосовно виявлених ситуацій, робив оцінку 

медіабельності повідомлень, що надходили на вебсайт ГІСМАОВК, слідкував 

за методологією роботи посередників ГІСМАОВК, підтримував зв’язок з 
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експертною радою ГІСМАОВК та вносив рекомендації до аналітичних 

висновків посередників проєкту по конфлікт-кейсам, проводив навчання 

персоналу та над загальним звітом та презентацію проєкту. 

Організовано та проведено 3-5 грудня конференцію «Чи потрібен діалог 

громадам та як професійно працювати з конфліктами: досвід ГІСМАОВК та 

партнерів» у м. Святогірськ, на якій оголошено Конкурс «Громади-партнери 

для співпраці по створенню механізмів взаємодії зі спеціалістами 

Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення 

конфліктів (ГІСМАОВК)» серед громад Луганської та Донецької областей для 

розбудови системного партнерства з мережею спеціалістів ГІСМАОВК. В 

конференції прийняли участь офлайн 36 осіб та 14 осіб прийняли участь 

онлайн. Конференція транслювалася на каналі Ютуб ГО «Фундація «Простір» 

(73 оглядів) та на сайтах www.dialog-ua.org та www.ndo.lg.ua . В конференції 

прийняли участь керівники відповідних підроздіві Міністерства регінтеграції 

та окупованих території України (2 особи) та Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру (3 особи).  
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Проведено конкурс «Громади-партнери для співпраці по створенню 

механізмів взаємодії зі спеціалістами Геоінформаційної системи моніторингу, 

аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (ГІСМАОВК)».  

 

Відповідно до умов Конкурсу, з 10-го грудня 2021 року до 20-го січня 

2022 року від бажаючих громад та їх громадських партнерських організацій 

надходили заявки, які були розглянуті на відповідній Комісії. За підсумками 

засідання для співпарці обрано 7 громад разом з їх партнерськими 

громадськими організаціями, а саме: 

Міловська тергромада Луганської області 

Костянтинівка ВЦА Донецької області 

Іллінівьска тергромада Донецької області 

Новоайдарська тергромада 

Мангушська тергромада Донецької області 

Сєвєродонецька районна Луганської області 

Сватівська тергромада в Луганської області 

У відборі громад прийняли участь партнери проєкту від Департаменту 

масових комунікацій Луганської облдержадміністрації за сприяння в 

організації та проведенні процесу відбору та Мінреінтеграції за підтримку 
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ініціативи щодо подальшої спільної діяльності в громадах в напрямку 

професійної роботи з конфліктами. 

Оголошення про конкурс публікувались на сайтах www.dialog-ua.org та 

www.ndo.lg.ua , а результати також були опубліковані.  

 

Проведено діалогові круглі столи у відібраних громадах на тему : 

«Методи та методики роботи з конфліктами: досвід Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, спеціалістів 

ГІСМАОВК та їхніх партнерів». 

Реєстрація на круглі столи відбувалась за відкритою формою, 

оголошення про проведення публікувалися на сайтах www.dialog-ua.org та 

www.ndo.lg.ua . Події відбувалися в змішаному форматі за використанням 

правил проведення захолів в умовах CPVID-19. Основана частина партенрів з 

числа представників ГО «Фундація «Простір», Департаменту масових 

комунікацій Луганської облдержадміністрації, Мінреінтеграції та ПРООН  та 

представники в громада-партнерах проекту були присутні офлайн, есепрти 

проекту та всі інші бажаючі – онлайн. Круглі столи транслювалися в Зум-відео 

та за підсумками їх проведення складались публічні статті на вищевказаних 
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сайтах. Частина повідомлень також розміщувалась на сайтах Луганської ОДА, 

громад-партнерів та Мінреїнтеграції.  

 

Загалом в 7-ми заходах змішаного формату прийняло участь біля 210 

осіб ( у т. ч. – 141 жінка та 69 чоловіків) з числа представників влади, 

громадськості, партнерів проекту з Луганської ОДА та Мінреїнтеграції та з 

громад Новоайдарської ОТГ, Щастинського та Сєвєродонецького районів, 

Міловської, Сватівської громад Луганської області та Костянтинівської, 

Іллінівської та Мангушської громад Донецької області.   

 

Було опубліковано всього 15 статей за підсумками діалогів, було 

підготовлено та розміщено на партнерських веб ресурсах.   
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V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених «Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості 

досягнення в Україні та світі» 

 

ГО «Фундація «ПРОСТІР» виступила співорганізатором конференції 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Цілі сталого розвитку: проблеми 

і можливості досягнення в Україні та світі».  

Метою проведення конференції є розвиток і реалізація наукового 

потенціалу студентів та підвищення обізнаності молоді щодо сучасних 

тенденцій в економіках світу стосовно проблем і можливостей сталого 

місцевого розвитку у різних сферах діяльності та у різних регіональних 

умовах. 

 

Співорганізаторами виступили Міністерство освіти і науки України, 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; 

навчально-науковий інститут економіки та управління СНУ ім. В. Даля, 

кафедра економіки і підприємництва СНУ ім. В. Даля; ресурсний центр зі 

сталого розвитку при Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля, Луганське відділення спілки економістів України. 

До редакційної колегії конференції увійшли відомі науковці та 

громадські активісти: Галгаш Р. А. - д.е.н., проф., проректор з науково-
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педагогічної роботи, економіки та розвитку СНУ ім. В. Даля; Івченко Є. А. - 

д.е.н., доц., директор Навчально-наукового інституту економіки та управління 

СНУ ім. В. Даля; Семененко І. М. - д.е.н., проф., зав. кафедри економіки і 

підприємництва СНУ ім. В. Даля; Бурко Я. В. - к.е.н., доц., доц. кафедри 

економіки і підприємництва СНУ ім. В. Даля; Кривуля П. В. - к.е.н., доц., доц. 

кафедри економіки і підприємництва СНУ ім. В. Даля; Швець Н. В. к.е.н., доц., 

доц. кафедри економіки і підприємництва СНУ ім. В. Даля, Білоус Яна  - PhD, 

доц. СНУ ім. В. Даля. 

 

Конференція працювала за наступними тематичними напрямками: 

1. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіонів України 

2. Вирішення екологічних проблем на шляху сталого розвитку 

3. Досвід країн світу у досягненні цілей сталого розвитку 

4. Глобальні виклики сталого розвитку як ринкові можливості для 

українського та міжнародного бізнесу 

5. Аналіз досягнення цілей сталого розвитку в Україні. 
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Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції: 

 Західноукраїнський національний університет; 

 ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; 

 Інститут економіки промисловості НАН України; 

 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; 

 Університет митної справи та фінансів; 

 Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; 

 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди; 

 Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова; 

 Херсонський національний технічний університет; 

Дата проведення конференції. 22 жовтня 2021 року. 

За результатами роботи конференції було видано збірку тез доповідей. 

 


