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Війна за екокультуру 
За часів Другої світової війни Уїнстон Черчіль у відповідь на 
пропозицію зменшити витрати на культуру через збільшення 
видатків на армію, сказав: «А за що тоді ми воюємо?». Наш 
рік у НЕЦУ пройшов з подібною ідеєю – ми не залишались 
осторонь буремних подій, проте не переставали працювати 
заради екологічного майбутнього нашої країни. Тому нам не 
соромно пригадати найвидатніші події року, що минув:

Ці 12 місяців 2014 року пройшли для нас у ритмі потуж-
ної інформаційної кампанії за енергозбереження, відновлю-
вані джерела енергії і зміцнення енергетичної незалежності 
України. Разом з волонтерами ми ініціювали інформаційну 
кампанію  EnergyEvolution UA, а пізніше провели двотижневий 
інформаційний Тур «За безпечну енергетику».

Ми не змирилися з ризикованим продовженням терміну ро-
боти старих радянських АЕС, тому разом з незалежними експер-
тами НЕЦУ провів аналіз документів щодо продовження терміну 
експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС. 

Усередині літа організували разом з нашим Первомай-
ським осередком «Енерджайзеркемп» для екоактивістів. На 
моїй пам’яті це перша подібна подія в історії НЕЦУ. Це був не-
ймовірно інтенсивний тиждень з тренінгами та екскурсіями, 
дискусіями та плануванням. Нам і учасникам сподобалося – 
хочеться вірити, що наш екотабір стане щорічним. 

У 2014 році у розпорядженні НЕЦУ з’явилася конфе-
ренц-зала, де відбуваються зустрічі та цікаві заходи, прохо-
дять презентації та перегляди фільмів. До речі, про фільми! 
Дмитро Тяжлов зняв чудову стрічку «Під напругою». У фільмі 
йдеться про боротьбу мешканців села Усатове, що на Одещи-
ні, проти прокладання над населеним пунктом лінії електро-
передач. У цій боротьбі НЕЦУ також відіграв свою роль, за що 
отримав подяку від місцевих мешканців. Пізніше на замов-
лення НЕЦУ зняли мультфільм про територіальні громади. За 
неповних два тижні після його презентації мультик назбирав 
17 000 переглядів. 

Як завжди активно працювали наші кампейнери та експер-
ти: ми пильнували міжнародні переговори,  організовували кру-
глі столи та тренінги з адаптації до змін клімату, виводили на 
чисту воду корупційні схеми з використання коштів, які були ви-

ділені Японією на енергоефек-
тивні проекти в Україні, і про-
сували зміни у законодавстві.

Неможливо перерахува-
ти всі публікації, надруковані 
НЕЦУ цього року. Тільки під 
час інформаційного туру «За 
безпечну енергетику» наші ак-
тивісти роздали близько 630 кг 
роздаткових матеріалів. Дослі-
дження НЕЦУ знайшли своїх 
читачів як у владних кабіне-
тах, так і у школах, університе-
тах, приватних будинках та на 
малих підприємствах. Для нас 
найважливішим показником їх 
корисності залишається швид-
кість, з якою вони розходять-
ся. Деякі публікації друкували 
вдруге і навіть втретє. 

Дякую старим та новим 
друзям, всім тим, хто не зали-
шився осторонь подій у країні 
та проектів НЕЦУ 2014 року. 
Разом – переможемо!

Юрій Урбанський,
виконавчий директор НЕЦУ
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Думаємо 
стратегічно 
Довгострокове планування 
важливе у будь-якій сфері, 
тому НЕЦУ завжди приділяв 
особливу увагу державним 
довгостроковим програмам 
розвитку. За останні два роки 
експерти НЕЦУ написали чо-
тири документи, які стосують-
ся оновлення Енергостратегії 
України. У цих позиційних до-
кументах НЕЦУ радить державі 
планувати розвиток паливно-
енергетичного комплексу не 
на генерації, а на споживаче-
ві. Першими кроками на цьо-
му шляху мають стати: облік 
споживання теплової енергії 
та газу, ліквідація субсидій та 
запровадження фондів стиму-
лювання енергоефективнос-
ті у житловому секторі. Нам 
приємно відзначити, що деякі 
з наших пропозицій та реко-
мендацій були враховані у про-
екті оновленої Енергетичної 
стратегії України на період до 
2035 року.

Посилюємо енергетичну безпеку 
Для українців питання економії енергоресурсів ще ніколи не стояло 
так гостро, як у 2014 році. Військовий конфлікт з головним поста-
чальником газу та підвищення тарифів на енергоносії змусили кожну 
сім’ю замислитися про свою маленьку стратегію енергозбереження. 
НЕЦУ вирішив спростити це завдання для громадян і організував ін-
формаційний тур «За безпечну енергетику». Чотирнадцять активістів 
проїхали 2500 км та відвідали 12 міст, де розповіли місцевим меш-
канцям, як ефективно використовувати енергоресурси. У кожному 
з міст вони презентували інформаційну виставку, присвячену питан-
ням традиційної енергетики, енергоефективності та відновлюваних 
джерел енергії. Члени НЕЦУ та волонтери роздавали інформацій-
ні матеріали і консультували всіх охочих щодо питань, пов’язаних 
з енергоефективністю та енергозбереженням. Для наочної демон-
страції можливостей відновлюваних джерел енергії організатори 
туру привезли з собою вітряк, сонячні панелі і сонячний колектор. 

Європейський тиждень  
сталої енергетики 
У 2014 році Україна вчетверте долучилася до проведення Євро-
пейського тижня сталої енергетики, ініційованого Європейським 
Союзом ще 2006 року. Вже три роки поспіль НЕЦУ долучається 
до організації цього інформаційного заходу. У день відкриття Єв-
ропейського тижня сталої енергетики у Львові члени Екоклубу та 
НЕЦУ провели ряд вуличних інформаційних акцій у центрі міста. 
Перехожим демонстрували сонячні панелі, міні-колектор та со-
нячний концентратор. Екологи консультували зацікавлених щодо 
виготовлення та використання сонячних колекторів.
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Енергетична  
еволюція України 
«Вчасно закритий кран або ви-
мкнене світло, утеплення оселі 
чи використання енергозберіга-
ючих ламп дозволять скоротити 
споживання природного газу на 
45,8 % (29,3 млрд. м3) – це біль-
ше, ніж Україна імпортувала з РФ 
2013 року». На таких конкретних 
прикладах експерти НЕЦУ та гру-
па волонтерів вчили українців 
бути більш ощадливими та від-
повідально ставитись до енерго-
ресурсів. У рамках інформацій-
ної кампанії EnergyEvolutionUA 
активісти підготували чіткий 
алгоритм з 10 кроків, який до-
зволяє швидко і безболісно 
реформувати сферу енергое-
фективності в Україні. Участь 
у кампанії EnergyEvolutionUA є 
чи не наймасштабнішою в історії 
НЕЦУ. Бігборди з закликами до 
енергозбереження були майже 
у кожному великому місті, а іні-
ціатори кампанії виступили у но-
винах найбільших та найвпливо-
віших ЗМІ. 

«ЕнерджайзерКемп» заряджає на зміни 
У НЕЦУ особливу увагу приділяють залученню та розвитку екоак-
тивістів. Наприкінці липня НЕЦУ та Екоклуб м. Рівне провели пер-
ший в Україні «ЕнерджайзерКемп» – літній табір для екоактивістів 
зі всіх куточків України. Захід зібрав 55 учасників, які протягом 
тижня планували нові проекти та вчилися бути більш ефективни-
ми та креативними. Загалом активісти стали учасниками 25 інтер-
активних тренінгів та майстер-класів. Також гості табору мали час 
і на дозвілля: відвідали об’єкти Южно-Українського енергокомп-
лексу, кожного дня милувалися неймовірними краєвидами Націо-
нального парку «Бузький Гард» та сплавлялися Південним Бугом. 
Родзинкою табору стала його повна нешкідливість для довкілля – 
вся техніка працювала від енергії, отриманої з відновлювальних 
джерел, а вся їжа була вегетаріанською. 
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Щоб парки було 
видно з космосу  
Другий рік поспіль Харківський 
обласний осередок НЕЦУ спіль-
но з НПП «Слобожанський» зби-
рають фахівців галузі геоінфор-
маційних систем (ГІС) і тих, хто 
планує використовувати їх у ро-
боті на територіях природно- 
заповідного фонду, на дружню 
робочу зустріч. Цього року гості 
семінару працювали над тема-
ми відновлення водно-болотних 
угідь, моніторингу ссавців, ви-
користання геоінформаційних 
технологій для проектування 
національних парків, викорис-
тання OSM (Open Street Map). 
Також під час заходу чимало 
уваги було приділено майстер-
класам зі збору польових даних 
ГІС-орієнтованими методами, 
створенню векторних карт для 
навігаторів тощо. 

Довіряй, але перевіряй  
За останні п’ять років в Україні продовжили експлуатацію трьох 
енергоблоків у понадпроектний термін. До 2020 року ще 9 
з 15 ядерних реакторів вичерпають свій ресурс. Вже зараз перед 
Держатомрегулюванням України постає питання про продовжен-
ня роботи двох з них. Та чи можна говорити, що цей орган при-
ймає рішення неупереджено? Чим українцям загрожує понадпро-
ектна робота реакторів?

Коли 2013 року було прийнято рішення про продовження 
енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС на 10 років, експер-
ти НЕЦУ та директор ТОВ «Експертний центр» В’ячеслав Попов 
взялися аналізувати документацію, на основі якої Держатомре-
гулювання України продовжило роботу реактора. Відповідно до 
висновків цього аналізу, рішення про продовження терміну екс-
плуатації енергоблоку № 1 ЮУ АЕС було передчасним та необ-
ґрунтованим, а робота енергоблоку в понадпроектний термін 
може бути небезпечною. 

Висновки дослідження дають підстави НЕЦУ вимагати від ДП 
НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання України проведен-
ня незалежної оцінки і експертизи ядерної та радіаційної безпеки 
технічного стану енергоблоку № 1 ЮУ АЕС з залученням європей-
ських фахівців. У 2015 році НЕЦУ продовжить активно стежити за 
рішеннями Держатомрегулювання України про продовження тер-
міну роботи решти енергоблоків. 

Мультики рятують природні ресурси 
Історія вкотре вчить українців, що змінювати країну можна 
лише своїми руками, не сподіваючись на політиків та чинов-
ників. НЕЦУ вирішив нагадати громадянам, як працює меха-
нізм самоврядування. На замовлення організації команда гро-
мадських активістів, екологів та аніматорів створила мультик 
«Територіальна громада». Цей відеоролик розповідає про 
перспективи розвитку в Україні територіальних громад і ви-
рішення ними низки проблем місцевого значення, зокрема, й 
екологічних. 

Наразі в Україні вже створено близько 60 територіальних гро-
мад. Об’єднуючись, місцеві мешканці мають вагому силу, щоб не 
допустити будівництво шкідливих підприємств, вирубки лісів, ви-
добуток сланцевого газу. НЕЦУ підтримує та заохочує створен-
ня громад, які дбайливо ставляться до довкілля та підтримують 
сталий розвиток своєї громади. Так, зокрема, на початку року 
НЕЦУ видав, а пізніше навіть встиг перевидати публікацію «Те-
риторіальні громади: від віртуальності до ефективного власни-

ка». У цьому посібнику експер-
ти громадського об’єднання 
«Вільний простір» пояснюють, 
як створити територіальну гро-
маду, подають приклади всіх 
потрібних документів та роз-
казують, які повноваження ма-
ють члени об’єднання. 
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Великі звіроферми: вимагаємо альтернативи! 
У вересні 2014 року Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства заявило про розробку програми розвитку тваринництва та 
можливість збільшення поголів’я хутряних тварин. Однак у цьому 
документі чиновники не врахували ні позицію громадян, які ста-
ли жертвами негативних наслідків діяльності промислових звіро-
ферм, ні впливу такого виробництва на довкілля.

Протягом року експерти НЕЦУ уважно проводили моніторинг 
діяльності галузі, створювали та підтримували робочі групи акти-
вістів і громадських організацій, щоб вирішувати проблеми про-
мислового тваринництва. Так, наприклад, у Всесвітній день без 
хутра активісти НЕЦУ у партнерстві з іншими громадськими ор-
ганізаціями провели театралізовану акцію біля Міністерства. Цим 
перформансом НЕЦУ нагадав чиновникам, що промислове тва-
ринництво пов’язано з погіршенням екологічної ситуації, соціаль-
ними та етичними проблемами. 

Під вітрилом екологічної культури 
Вже 21 рік поспіль Миколаївська філія НЕЦУ бере активну участь 
в організації екологічної регати імені Сергія Шаповалова «Кубок 
Кінбурнської коси». Спортивні змагання започаткували члени НЕЦУ 
Сергій Таращук та Сергій Шаповалов. За 20 років регата набула зна-
чної популярності та отримала неформальну назву «екологічка». 
Щорічно у перегонах беруть участь близько 60 яхт та 300 яхтсменів 
з Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпропетровська та Києва. Це на-
ймасовіша та найбільш видовищна морська регата в Україні, яка 
поєднує у собі спортивний та екологічний аспекти, привертає увагу 
громадськості до проблем довкілля, популяризує вітрильний спорт 
та національний природний парк на Кінбурнській косі. 

Еколюстрація
Мабуть, найбільш вживаним 
словом 2014 року стала «лю-
страція». Природоохоронці не 
залишились осторонь цієї тен-
денції. На початку року експер-
ти НЕЦУ та інших екологічних 
громадських організацій ре-
тельно підійшли до теми лю-
страції у Міністерстві екології 
та природніх ресурсів. Зокре-
ма, у співпраці з громадським 
активістами було розроблено 
та передано депутатам вимо-
ги до кандидатури на посаду 
міністра. Крім того, активісти 
НЕЦУ приєдналися до одно-
йменної акції «Еколюстрація» 
під Міністерством екології. 
Учасники мітингу вийшли під 
будівлю з шинами, люстрами, 
велосипедами та з вимогою 
провести люстрацію у відом-
стві та надати звіт про роботу 
Міністерства. 
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Просуваємо  
корисні закони 
Змін потрібно не тільки вима-
гати, а і працювати над їх вті-
ленням. На початку року НЕЦУ 
запропонував «Реанімацій-
ному пакету реформ» разом 
попрацювати над законопро-
ектом «Про оцінку впливу на 
довкілля». Без ухвалення та-
кого законопроекту немож-
ливо говорити про чистоту як 
навколишнього середовища, 
так і репутації України у світі. 

Спільно з Екоклубом м. 
Рівне та Ресурсно-аналітич-
ним центром «Суспільство і 
довкілля» ми лобіювали при-
йняття законопроекту, отри-
мали схвальні відгуки та під-
тримку Європейської Комісії 
та Європейського Енергетич-
ного Співтовариства. У рам-
ках «просування» ми з парт-
нерами організували акцію 
під Верховною Радою. Фото 
цього перформансу потрапи-
ли у рубрику «Фото дня» на 
REUTERS! 

Законопроект «Про оцін-
ку впливу на довкілля» 
№ 4972 викликав неабия-
кий ажіотаж в еколого-екс-
пертному середовищі та був 
підхоплений іншими гро-
мадськими організаціями, 
які взялися за його доопра-
цювання. Наразі проект під-
тримує Мінприроди України, 
що, сподіваємось, сприятиме 
його успішному затверджен-
ню та впровадженню.

Наукове відкриття  
у Тилігульському лимані  
У рамках Програми науково-дослідних робіт з оцінки сучас-
ного стану водних живих ресурсів Тилігульського лиману чле-
ни Миколаївської філії НЕЦУ здійснили експедицію у пониззя 
Тилігулу. Її основна мета – простежити трансформацію еко-
логічного стану водойми після нещодавно відновленого спо-
лучення лиману з морем за допомогою штучного каналу. Під 
час експедиції члени НЕЦУ виявили у Тилігульському лимані 
новий для водойми вид риб – бичка-кніповичія кавказького 
(Knipowitschia caucasica). 
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Боротьба за річки продовжується 
У 2014 році НЕЦУ продовжив активну діяльність із захисту Кар-
патських річок від будівництва малих гідроелектростанцій (мГЕС). 
Незважаючи на всі переваги відновлюваної енергетики, експерти 
НЕЦУ одностайні у тому, що масштабне хаотичне будівництво мГЕС 
у Карпатах сьогодні загрожує рідкісним видам тварин і рослин та 
ландшафтам і річкам, псує життя місцевим жителям і знижує при-
вабливість регіону для туристів. Про це екоактивісти вкотре нагада-
ли чиновникам, організувавши акцію на захист Карпатських річок 
біля Мінприроди. НЕЦУ також намагається підтримувати територі-
альні громади, які боряться за свої права і протидіють незаконному 
будівництву мГЕС біля своїх населених пунктів.

Чи далеко заїдемо з оподаткуванням 
викидів CO

2
? 

Надмірні викиди CO2, 20 % яких припадає на долю автотранспорту, 
спричиняють глобальну проблему зміни клімату. Зниження рівня 
викидів вуглекислого газу автомобільним транспортом – важливе 
та першочергове завдання, спрямоване на досягнення цілей Кіот-
ського протоколу, стороною якого Україна є з 2006 року. Однак, не-
зважаючи на це, в Україні і досі немає жодного фіскального інстру-
менту, який би діяв за принципом «забруднювач сплачує». 

У доповіді «Фіскальні методи регулювання викидів CO2 авто-
транспортом в Україні» наведено досвід семи європейських країн 
та Росії у сфері оподаткування залежно від об’єму викидів авто-
мобілів. Експерти провели експеримент і на його основі запропо-
нували три сценарії запровадження диференційованого податку 
на викиди СО2 в Україні.

Врятований ліс  
Протягом останніх років однією з головних природоохоронних тем 
у Києві був конфлікт навколо Біличанського лісу – великого лісово-
го масиву на заході Києва. Історія стара, як світ: забудовники хотіли 
будувати на території лісу нові будинки, люди хотіли зберегти дере-
ва. У цих суперечках на будівельних майданчиках та у владних ка-
бінетах минуло майже чотири роки. Активісти НЕЦУ також долучи-
лися до боротьби за долю зелених насаджень. Зокрема, експерти 
НЕЦУ взяли участь у розробці наукового обґрунтування про вклю-
чення Біличанського лісу до складу природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення. Після того, як цей документ наді-
слали до Мінприроди, та тривалого тиску активних громадян, Ука-
зом Президента України Біличанський ліс був включений до складу 
Національного природного парку «Голосіївський». 
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Крим – це Україна  
Природно-заповідний фонд півострову Крим займає 8,74 % 
його території та нараховує понад 200 об’єктів. Невелика пло-
ща Криму та доступність його мальовничих куточків дозволя-
ють за короткий час відвідати їх та познайомитися з природ-
ним різноманіттям півострову. На початку 2014 року Інститут 
екології (ІНЕКО) видав путівник найбільш значущими заповід-
ними об’єктами Криму. Публікацію було підготовлено для по-
пуляризації природоохоронних територій та збереження при-
роди на півострові. Ми віримо, що незабаром цей путівник 
стане у нагоді тим, для кого створювався, – любителям при-
роди українського Криму. 

Тваринництво на службі суспільства� 
Про природу забули?  
Що таке промислове тваринництво і як воно впливає на на-
вколишнє середовище та людей? Хто і яким чином регулює цю 
галузь? Як виглядає ринок продукції тваринництва і які ком-
панії є основними гравцями на ньому? Яка роль міжнародних 
фінансових організацій у розвитку промислового тваринни-
цтва? Всі ці питання розглянуті у дослідженні НЕЦУ «Розвиток 
тваринництва в Україні. Проблеми та рекомендації». На основі 
цього дослідження експерти розробили для галузі рекоменда-
ції, які покликані зменшити негативний вплив промислового 
тваринництва на довкілля. 

Змінювати світ разом зі ЗМІ 
За 24 роки існування НЕЦУ багато уваги приділяв робо-
ті зі ЗМІ та спілкуванню з журналістами. За вдалими прес-
релізами Центру було написано тисячі новин, записано со-
тні сюжетів, отримано силу-силенну запрошень на інтерв’ю. 
Експерти НЕЦУ вирішили поділитися своїм досвідом прове-
дення кампаній з іншими громадськими організаціями та ру-
хами. У тематичній публікації «Ведення кампанії та робота зі 
ЗМІ» зібрано практичні поради та рекомендації з організації 
вуличних перформансів, написання прес-релізів і комунікації 
у соціальних мережах. Цю брошуру експерти підготували для 
локальних громадських рухів та ініціативних груп, які тільки 
починають свою діяльність. 
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До зміни клімату готові? 
Згідно з результатами дослідження «Оцінка вразливості 

до змін клімату: Україна», у майбутньому у нашій країні зрос-
татиме температура повітря та відбуватиметься зміна кіль-
кості опадів протягом року. Експерти НЕЦУ розробили групи 
індикаторів, за якими встановили, наскільки місто готове до 
глобального потепління, і що слід зробити, аби його меш-
канці і надалі жили комфортно. Методика визначення враз-
ливості міст до наслідків глобального потепління допомагає 
встановити, які заходи з адаптації слід проводити на місцях: 
інженерно-технічні, будівельно-архітектурні, економічні, за-
ходи організаційного характеру. Ця методика була апробова-
на у Тернополі, Полтаві та Донецьку.

І на парникові гази є управа 
Досягти скорочення викидів парникових газів можливо 

лише у тому випадку, якщо до проблеми підходити комплек-
сно та використовувати успішний досвід інших країн. Експер-
ти європейських громадських організацій назвали найбільш 
ефективні методи скорочення викидів парникових газів. 
НЕЦУ зібрав поради європейців та видав тематичний довідник 
«10 найкращих державних інструментів по скороченню вики-
дів парникових газів у Північній Європі». Цю брошуру НЕЦУ 
поширює серед партнерських організацій у країнах Східної Єв-
ропи, Кавказу та Центральної Азії, оскільки, як і багато інших 
екологічних проблем, збільшення кількості парникових газів 
не є проблемою конкретної країни, а світу загалом.

Історії успіху українських міст 
Сьогодні Україна є європейським лідером з марнотратства енер-
гетичних ресурсів. Щоб виправити це, українцям вкрай необхідно 
вчитись економити та ефективно використовувати ресурси. НЕЦУ 
спільно з Екоклубом м. Рівне підготував брошуру про найкращі 
українські практики місцевої політики у сфері енергозбереження. 
У матеріалі йдеться про досвід та ноу-хау шести українських міст, 
яким вдалося досягти суттєвої економії енергетичних ресурсів. 
Брошура «Енергозбереження: історії успіху Українських міст» є 
своєрідним путівником для розробки енергетичної стратегії укра-
їнських муніципалітетів. 
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Вугілля чистим не буває 
Провідні експерти з проблеми зміни клімату одностайні 
у тому, що для того, щоб зберегти довкілля, людству необ-
хідно відмовитися від використання вугілля в якості джерела 
енергії. Наразі Україна має великий парк застарілих теплових 
електростанцій, які мають низькі технічно-економічні показ-
ники та високі питомі викиди СО2, що, зрозуміло, негативно 
впливає на довкілля та здоров’я людей. Експерти НЕЦУ спіль-
но з Bankwatch провели дослідження та опублікували доповідь 
«Очищення енергетичного сектору України», в якій описують 
головні проблеми енергетичного сектору України та можливі 
шляхи його реформування. Особливу увагу автори публікації 
приділили впливам роботи українських ТЕС на здоров’я лю-
дей, які проживають біля них.

Будівництво вітряків – зусилля на вітер? 
У жодного еколога не виникає сумнівів, що вітрова 

енергетика – це чудова альтернатива тепловим та атомним 
електростанціям. Вітрові установки не викидають у атмос-
феру шкідливі речовини та не стають причиною ядерних ка-
тастроф. Проте чи завжди їх будівництво доречне та безпечне 
для довкілля? Експерти НЕЦУ та Екологічної групи «Печеніги» 
виявили низку проблем, пов’язаних з вибором ділянок для 
будівництва ВЕС. У брошурі «Як будувати ВЕС з найменшою 
шкодою для природи» науковці дають рекомендації органам 
місцевого самоврядування та компаніям, що планують будів-
ництво та розвиток об’єктів вітрової енергетики, аби ті, буду-
ючи ВЕС в Україні, не шкодили довкіллю. 

Сланцевий газ – не та альтернатива 
В Україні питання видобутку газу нетрадиційних покладів на-
було особливої актуальності після подій Майдану та заго-
стрення стосунків з Росією. У НЕЦУ вирішили дослідити, чи 
дійсно видобуток сланцевого газу є безпечним та економічно 
вигідним, як про це заявляють численні лобісти. У посібнику 
«Україна на розрив. Видобуток нетрадиційного газу» проана-
лізовано наслідки видобутку голубого палива нетрадиційних 
покладів на довкілля. Дане дослідження було надіслано у всі 
бібліотеки регіонів, в яких планують видобувати сланцевий 
газ. Також посібник переклали англійською мовою, щоб про-
інформувати міжнародну спільноту про загрози видобутку 
газу нетрадиційних покладів в Україні.
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Приєднуйтесь 
Колектив НЕЦУ висловлює подяку всім, хто підтримував нашу роботу 2014 року. Якщо у вас є 
бажання допомогти у боротьбі з екологічною кризою, зміною клімату, якщо ви вболіваєте за 
збереження української природи – ми запрошуємо долучитися до наших проектів та ініціатив. 
Ви можете також стати прибічником, підписавшись на розсилку новин НЕЦУ, або підтримати 
діяльність організації фінансово. 


